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Agahdariya Çapkirinê  – 316/04/2020  
 

Domana nû ya online ji bo tezmînatê ji kêmasîya 
qazanc ji ber Corona  
 

Ji bo parastina li dijî xapînok, daxwazname tenê bi navgîn 
li ser: www.ifsg-online.de  
 
Wezareta Ked, Tenduristî û Karên Civakî ragihand: 
 
Tezmînata ji bo windabûna qezencê ya ji ber Corona dikare ji Duşemê 
de 27ê Nisanê 2020, bi daxwaznamya Online were xwestin. Bi 
serîlêdana Online, kardêr û Karkirên serbixwe dikarin hemî agahdariya 
pêwîst peyda bikin û delîlên hilweşînin: zû, bi hêsanî û bê Kaxez. 
Daxwazname bi dîjîtal ji bo sazîyên berpirsiyar ên li welatekî têkildar 
têne şandin. Domana Online ji hêla Wezareta Navxwe, Avahî û Navxwe 
û Wezareta Tenduristiyê ya Nordrhein-Westfalen ve hate pêşve xistin. 
Digel serlêdana Online, nermalav li rayedaran tête çêkirin da ku ew di 
pêvajoyê bi bandor ên sepanan de piştgirî bikin. Vê yekê demê 
pêvajoyê  kêm dike û rezbernameyê zûtir dike. 

 

Wezîrê Navxwe ya Federal Horst Seehofer: "Divê dewlet ji bo 
hemwelatiyên xwe be - û ew bi lez, bi hêsanî û bê Burokrasî. Krîza 
Koronayê nîşanî me dike ku dîjîtalbûna rêveberiya federal û dewletê 
çiqasî girîng e. Ji ber vê yekê em gazê li vir dikin û karûbarên ku nuha di 
daxwaz û daxwazên taybetî de zêde ne dixebitînin."  

 

Wezîrê Tenduristiyê Karl-Josef Laumann: "Ev min piçek serbilind diki, ku 
em li Nordrhein-Westfalen me ev proje li gel hemû pirsgirêkên qeyrana 
heyî çareser kir. Rê ji bo deh dewletên federal rêve, bi hev re bi 
Wezareta Navxwe re, me di tu wext de vê proseya nû ya Online saz kir. 
Nuha ew bi taybetî girîng e ku daxwazvan tenê malpera me ya fermî 
bikar bînin. Bi vî rengî, ew dikarin îhtîmal bikin ku daneyên wan dikarin 
bi rêya malperên derewîn bigihîjin xapxendiyan, ji ber ku di demên dawî 
de bi alîkariya dewletên din re qewimiye. " 

 

Agahdariyên din: 
Karkirên serbixwe û kardêrên ku tazmînata mûçeyê karmendên xwe 
didin wê dikarin daxwazname bikin. Hemî agahdariya li ser heqdestê û 
pêvajoya daxwaznamê nuha li ser malpera www.ifsg-online.de hene. 
Serîlêdan dikarin ji hefteya pêş ve di heman malperê de werin çêkirin.  
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Seite 2 von 2 Kesê ku di karantînê de cîh digire an jî yê ku ji ber enfeksiyona xwe 
neçar bimîne bixebite û ji ber vê yekê zirareke wenda bi dest xwe ve 
digire tezmînatê, ji bo wenda li ser bingeha Qanûna Parastina 
Infeksiyonê (IfSG) werdigire. Ji 30ê Adarê 2020, ev yek di heman demê 
de li ser kesên ku ji ber lênêrîna Zarokxanê an girtina dibistanê jî neçar 
man çav li zarokên xwe bigirin vedigerin. Tiştê nû ev e ku ev berdêla 
niha dikare ji bo Online jî were sepandin. 

 

Pêvajoya Online bi hevkariya nêzî neh dewletên federal ên din ên di bin 
serokatiya Wezareta Ked, Tenduristî û Karên Civakî ya Dewleta 
Nordrhein-Westfalen û Wezareta Navxweyî ya Federal, ji bo avakirin û 
xaniyê, hate pêşve xistin û peyda kirin. Dewletên Baden-Württemberg, 
Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Rheinlanf-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt û Schleswig-Holstein wê gav 
bavêjin. 

 

Proje beşek ji dîjîtalîzma îdarî ye, ku di çarçoweya Qanûna Ragihandina 
Online de bi hevkariya di navbera dewletên fedral û hikûmeta federal de 
tê pêşve xistin. 

 

Nîşeya girîng ji bo welatiyan: 
Her gav URL-ê daxwaznameya Online kontrol bikin û ji malperên 
xapînok hişyar bikin. Pêşniyarên din ên li ser ka hûn çawa dikarin xwe li 
ser enternetê biparêzin, dikarin li rûpelê agahdariya Ofîsa Federal ya ji 
bo Ewlekariya Agahdariya (BSI) bibînin. 

 

 
Heke pirsên we hebin, ji kerema xwe bi nivîsgeha çapemeniyê ya Wezareta Kar, 
Tenduristî û Karûbarên Civakî, bi têlefona 0211 855-3118 re têkilî daynin. 
 
Ev daxuyaniya çapameniyê li ser Internetê jî heye. Li ser navnîşa înternetê ya 
dewletê www.land.nrw 
 
Datenschutzhinweis betr. Soziale Medien 

 

http://www.land.nrw/
https://www.mags.nrw/datenschutzhinweise

