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Ma gelo bêtir Pirsên we li ser Wanin 
Zimanê Zikmakî hene?

Ma hûn li Zevî bikişînin?

Ma hûn dixwazin wek mamoste an 
mamostiyê bikin?

Agahiya bêtir li ser projeyê û Cih li vir jî 
hene:  
www.raa-brandenburg.de  
→ Projekte/Programme

Kesên kû li ser Dersa berjwendin?

Agehiya Zarokan:

Navê Paşîn:  
Nav:
Roja bûyînê:  
Dibistan: 
Ziman: 

  Zimanê Kurdî 
  Zimanek din  
  Ji keremaxwe:

Agahdariya Dê û Bavan yen birêvebirê 
berpirsiyar:

Navnîşan: 

Telefonê: 
E-mail:

Ev agahdarî bi tenê perwerdehiya zimanî ya 
xweya organîzekirin tê bikar anîn.
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Li ser dexwaza Wîzerata Perwerdehiya Ciwanan û 
Sporê ya ( Brandenburg ) rêxistinek hat damezrandin 
ku RAA Brandenburg di tevahiya Kantonê da 
(Waneyê) Dersen Zimanê Dayikê organîze bike.

Weke qanûnek pêwîste ku kursê bijartî (di heman 
zimanên zûtirîn) de Xizmata civakî û zimanî ya 
beşdarî. 

Ev pêşnyaz jibo hemî Xwendekaran û Xwendekar li 
kantona Brandenburg û ji paşberên koҫberî ye.

Taybetmendiyên Waneyên Perwerda 
zimanê nişte:

	 Hijmarê herî kêm 12 Xwendekar û 
Xwendekaran ji bo komê û heman Zimanî 
biafirînin.

	 Ҫar 4 Semînerin (her Sermînerek 45 Xûlekan) 
sermaxa heftyê û piştî Xwendekarên dibistana 
binghîn.

	 Derefta hînkirina jibo qonaxên cuda yên 
xwendinê tenê bi dibistanan pêktê.

	 Mûҫeyên mamosteyên li ser bingeha mehane.

Hemî mamoste ku hatine nirxandin ew nifşên pêşî û 
ҫend ji wan nifşê duyemîn û ji ber vê yekê bi pisporê 
Zanistiya zanîna Adetî û Kevneşopî.

Her weha asta Perwerdeyê bi amedbûna kursên 
perwerdeya taybetî jibo Mamoste veguherîna ser 
pîhatiyên bi hevpeymanan û armanca taybetmendiyên 
Taybetî.

Armanca sereke ewe ku zimanê zikmakî anjî fêrkirina 
zanyarî ya malbatê bingehîn. 

Pêşketina zimanê yekem di zaroktiya xwe li 
xwendekarên heman demêde û xwendekara 
xizmetnişan navroka zimanê xwe û vê bingehê ye 
tenê li ser fêrbûna zimanê Elmanî di hînbûna berfireh 
an zimanekî biyanî ne.

Herweha Semîner ji xwendekaran û xwendekar 
Piştgirî dike ku kulturiya kesane ji ser ҫarҫoveya jiyanê 
hîn bikin ji ber mamosteyên ku di ҫarҫoveya mijarên 
cûde da gelek cûdahana ku di ҫarҫoveya jiyana xwe 
ye rojane li Elmanyayê giringa.

Jiber vê yekê ji bilî zimanek Paqijkirina hînbûnê 
dersan jî piştgiriya Xwendekaran û Xwendekar jî jiber 
tevlîbûna Cîhanêde Cîhana hetergeneaus de hemjî 
pêşkêş dikin.

Piştgiriya Fêrbûna Zimanê Dayikê:

  	 întegrasyona Civakî bi taybetî bi zimanî,

  	 Derfetên pir Zimanî,

    	 Berfirehkirina Peywendiya Ҫandî û Civakî,

    	 Berpirsê Nasnameya.

www.raa-brandenburg.de

-> Projekte/Programme

-> Muttersprachlicher Unterricht

Hûn berjewend bûn?

Li pişt vê Rûpelê hûn dikarin agahdarin têkiliî ser 
Projeyê bibînin!


