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Civîna rojnamevaniyê - 363/05/2020

Plana pêngavî ku vekirina navendên lênêrîna
rojane ji bo zarokên li Rhine-Westphalia
Bakûrî
Em ê di 14 û 28ê gulana 2020 / wezîr de gavên diyarkirî bişopînin:
Ji bo hemî zarokan zûtir û bi berpirsiyarî performansa bi rêkûpêk
sînordar bikin
Wezareta zarok, malbat, penaber û entegrasyonê wiha ye:
Rhine-Westphalia Bakûrî ji bo vekirina zêdetir bexçevanan ji bo zarokan
dest bi bernameyan kir, û ji ber ku rewşa heyî ya enfeksiyonê diparêze,
ew ji bo vê armancê bernameyek têgihîştî derketiye. Digel hin gavên
şopandinê, pilan dê bihêle ku bêtir zarok ji 14ê Gulanê û şûnde biçin ser
sindoqan. Têgiha bi karbidestên herêmî û sazîyên nêzî kredî re hatî
hevrêz kirin û bi dêûbav, sendîkayên sendîk û sazîyên lênihêrînê re hat
axaftin. Wekî din, Wezîrê Karên Malbatê, Joachim Stump, her weha
nameyên ji dêûbavan, karmendan, karmendan, rêveberiya baxçeyê û
karmendên dibistanan re şandiye, ku qala gavên hatine avêtin.
Wezîrê Stampê: "Epîdemiya korona li zarok û malbatan de bandorek
mezin heye. Ez di bin zextek mezin de me ku malbatan, nemaze
zarokên piçûk, ji hebûna lênihêrîna rojane piştî van hefteyan di bin zextê
de ne. Hem lênerîna zarokan û hem jî pabendbûna pîşeyî kêm pir zêde
bêyî hewldanek mimkin e. Wekî bavê du zarokan, ez bi tevahî haydar im
ku zarokên me hewcedarî danûstendina civakî, cîhê lîstinê, jêhatîbûn û
fêrbûnê ne. Em dixwazin ku baxçeyek ji hemû zarokan re vekirî be, lê
divê em gav bi gav û bi hişmendiya herî berbiçav bimeşin. Ev yek ji ber
ku pisporên ku di baxçevanî û hemşîre de têne perwerdekirin, ku beşek
ji koma metirsiyê ne, naha hene. Wekî encamek, karûbarên girîng niha
sînorkirî ne, û naha em tenê dikarin bi rêgezek rastîn, pêngav-gav bi rê
ve bibin. "
Lêbelê, em dilsoz in ku ji bo hemî zarokan re derfet heye ku zûtirîn dem
zarokên xwe perwerde bikin. Lênêrîna acîl di destpêkê de di du qonaxan
de di 14-ê Gulanê û 28-ê Gulana 2020-an de tê dirêj kirin. Piştî vê
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pêngavê, Hezîran dê hemî zarokên din vekişîne wekî beşek gavên din li
navendên lênihêrînê. Devera ku meriv dikare vê yekê bike jî girêdayî ye
ka gelo ev geşedanî dê rê bide komên mezintir ku ji nû ve werin kom
kirin û çend pisporên perwerdekirî dê werin peyda kirin. Wezîrê
Karûbarên Malbatê, Mûhr: "Em ê bê guman dixwazin ku ji bo hemû
zarokan di demek zû de em dest bi bernameyek standardek lênihêrîna
zarokan bikin. "
Sêwirana têgehan ji bo vekirina zarokek zarokan:
Rêzikên heyî
 Lênêrîna acîl a teng: Qedexekirina ketina nexeşxane û
lênihêrîna rojane. Hin îstîsna ji bo zarokên ku dêûbavên wan
girêdayî hin komên dagirkeriyê ne û têne peyda kirin da ku di
bûyerên taybetî de başiya zarokan biparêze.


Lênêrîna acîl ya berfireh: Karê dêûbav û dêûbavên yekane di
dawiya sala dibistanê an zanîngehê de.

Bi 14-ê Gulana 2020-an pê ve bandor dibe:
 Di bin banê Bernameya Perwerde û Beşdarî de lênihêrîna
baxçeyê ji bo zarokên di pêşdibistanê de mafdar e( BuT )dê
bibe.
 Digel vê yekê, zarokên astengdar û zarokên ku rastî xetereya
cidî ya bêserûberiyê hatine û ji hêla saziyek hevgirtî ve wekî
wan ji wan re hatine nas kirin dikarin careke din li navendên
lênihêrînê an navendên lênihêrînê bibin. Pêkanîna bi rêkûpêk
lênêrîna zarokan di komên perwerdehî û dermankirinê de di
nav dezgehên heyî de tête kirin.
 Ji bo zarokên ku gihiştin du saliya xwe, zarokek ji bo zarokan,
bi karûbarên malbatê û kontrola malbatê, dikare were vekirin.
 Projeyên Bridge dikare ji nû ve bêne vekirin.
 Lênêrîna zarokan, ya ku ji hêla dêûbavan ve bi rengekî taybetî
tê rêvebirin, di heman demê de di hin mercan de jî gengaz
dibe.
Bi 28ê Gulana 2020-an pê ve bandor dibe:
 Hemî zarokên pêşdibistanê têne pejirandin.

Pêdivî ye ku gavên bêtir di hezîranê de bişopînin:
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Di meha Hezîranê de, divê hemû zarokên din bikaribin biçin
saziya an dibistana xwe. Pêkanîna vê pêşniyarê dê bi domdarî
were lêkolîn û hevahengî digel rayedarên herêmî û sazîyên
diravî, û dê bi şêwirmendî bi dêûbav, sendîkayên sendîk û baxçê
zarokan re were kirin.

Li me bişopînin serhêl:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW
Heke pirsên we hebin, ji kerema xwe di 0211 837-2417 de bi Wezareta
Têkiliyên Giştî ya Wezareta Zarokan, Malbat, Penaber û Hevgirtinê re têkilî
daynin.
Ev nivîs jî ji bo civîna ragihandina çapameniyê ya li ser malpera
rêveberiya eyaletê ye www.land.nrw Di internetê peyda dibe
Daxuyaniya parastina agahdariya li ser medya civakî
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