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Wezîrîya Xwandingehan û Hînkarîyê van dide zanîn:
Wezîrîya Xwandingehan û Hînkarîyê îro biryara vekirina xwandingehên
taybetên bipêşveçûna entellektuel (GE) û bipêşveçûna fizîkî û motor
(KME) ji xwe re kirine mebest, da. Di van xwandingehên taybet de dê
heta 25ê Gulana 2020î hînkirin dewam bike. Bi her kesê bi vê prosedüre
re têkildar û paşîya paşîn jî bi destûrdarên xwandingehê re hatiye dan û
sitandin.
Wezîra Hînkirinê û Terbîyeyê Yvonne Gebauer li ser vê mijarê van bi lêv
kiriye: “Mebesta ḥikûmeta eyalete ew e ku hemû xwandinkar heta
bêhnvedana havînê dîsa biçin xwandingehan. Ev, bi awayê ku hemû
cîhên taybet ên hînkarîyê di navê de bin, ji bo xwandinkarên ku desteka
taybet divên û rewşa wan a saxlemîyê di cîh de ne jî di rewacê de ye.
Wek ku tê zanîn, ji ber girtina xwandingehan, herî pir xwandinkarên
hînkarîya taybet jê tesîr dîtine. Tevlî bipêşveçûna fizîkî û motor, tiştekî
baş e ku xwandinkarên di xwandingehên taybet ên ji bo zihnî jî ji ḥefteya
pêş pê de dest bi xwandingehan bikin.”
Ji 23yê Nîsanê ve di gelek dezgehên hînkarîya taybet de dest bi
hînkirina sinifê hatibû kirin. Nemaze xwandinkarên ku dê vê dewra
hînkarîyê de karibin dîplome bistînên tevlî van hînbûnan bûbûn.
Ḥikûmeta eyaletê bi destpêkirina vê hînkarîyê xwastiye bi xwandingehên
tevahî bigunce. Bi vî awayî li gavên pêşîn ên avêtî tevlî hînkarîya
hevpar gelek ji xwandingehên taybet jî hatibûn xistin navê. Di van
xwandingehên taybet de cûrbicûr sebebên yeksar nekarîna destpêkirinê
hebûn. Nemaze li xwandingehên xwandina taybet ên GE û KME-yê
guncîna bi qaydeyîn paqijîyê û navberê, peyderkirina alavên taybet ên
parêzkar û birêxistina veguhestina xwandinkaran, ji bo tevlîbûyîyên
cûrbicûr ên qadê dibe sebebê zehmetîyên pirr taybet. Ji ber vî awayî, ji

parastina mamhosteyan û xwandinkaran divêyabû çareyên bêtir bihatina
dîtin.
Ji bo peyderkirina ku hemû xwandinkar xwe di seranserê vê dema
awarte de bi yek awayî bigihînin xwandingehê, di sêberkeke ku
birêvebirên dezgehên xwandina taybet ên GE û KME-yê, desthilatdarîya
çavdêrîya xwandingehê û peyderkarên xizmeta xwandingehê di navê de
bin divê li ser konsepteke taybet bi xwandingehê bê lihevkirin. Konsepta
xwandingehê, li gora rewşa saxlemîya wan, dike ku hemû xwandinkar
karibin vegerin xwandingehê. Mebest, lihevkirina bi dê û bavan re û
pîlanekî zelal û girêder bipêşvebirin e. Ji pîlanê tê dîtin ku her
xwandinkarek yan komên cûrbicûr ên xwandinê heta bêhnvedanên xwe
yên havînê di kîjan rojan de dersên rûbirû bibînin. Wek qayde, tê fikirîn
ku ev rojên hînkarîyê di çarçoveya awayekî seranserê rojê ya carê li
xwandingehan çawa be bên pêkanîn. Li van xwandingehan pêdivêyên
navberan ên divên bên pêkanîn, bihevxistinên paqijîyê û kontrola
nehiştinên ji bo paqijîyê, wek li xwandingehên din çawa be, li gora
kapasîteyên cîhî û rêncberî bi tevahî dê bibe sebeb ku komên piçûk ên
hînkarîyê peyder bibin.
Wezîr Gebauer vê bi lêv kiriye: “Vebûna xwandingehên xwandina taybet
ên ku hê girtî ne, xwestekeke giring a ḥikûmeta eyalete ye. Her kesê bi
babetê ve têkildar, li xwandingehên xwandina taybet ên nexasim
bipêşveçûna hişî, fizîkî û motor ji xwe re kirine mebest yekfikir bûn ku
divên tedbîrên taybet bên sitandin û ev bi hemû kesan re bi hûrgilî bên
dan û sitandin. Bihevxistinên ku niha tên eşkerekirin, ji bo ku li van
xwandingehên taybet xwandinkar dîsa hîn bibin û bên destekkirin,
hîmeke gelek baş pêşkêş dike. Ji ber ku ev bihevxistin hatine kirin ez
bixwe jî pirr kêfxweş im.”
Hûn dikarin emaîla xwandingehê ya li ser vebûna xwandingehên taybet
ên xwandina taybet a GE û KME-yê li vê derê bibînin:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu
ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html
Çi pirsên we hebin, ji kerema xwe ji jimara têlefonê 0211 5867-3505ê serî li
nivîsîngeha çapemenîyê ya Wezîrîya Xwandingehan û Hînkarîyê bixin.
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Ev danxuyandina çapemenîyê di înternetê de di vê navnîşana webe ya ḥikûmeta
eyaletê de jî dibe bê dîtin www.land.nrw.
Danzanîna parastina zanyarîyan a li ser çapemenîya civatî
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