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Balansa Navber giştî heyvekê ji alîkariya NRW ya 
bilez 
 
Wezîr Pinkwart: Dewlet û Hikûmeta Federal bi 3,5 mîlyar Euro 
piştgirî da 331,000 karsaziyên piçûk, Karkirên serbixwe û kar-
xebatkirî - Demê navînî ya pêvajoyê: heşt roj  
 

Wezaretên Aborî, Nûbûn, Dîjîtasyon û Enerjiyê ragihand: 
 

Bi sed hezaran karsaziyên piçûk, Karkirên serbixwe û xebatkar ên li 
Nordrhein-Westfalen ji 3,5 mîlyar Euro bêtir piştgirî wergirtin, da ku 
alîkariya wan bikin ku baş bi qeyran derbas bibin. Wezîrê aborî û dîjîtal 
Prof. Andreas Pinkwart yek meh piştî destpêkirina alîkariya NRW ya 
bilez. Tenê di çend rojên borî de, 39,000 daxwaznameyan li du tranan bi 
tevahî zêdetirî 400 mîlyon Euro hatine drav kirin. Rêza bingehîn ev e ku 
ji zêdetirî 80 ji sedê daxwazkirên ku serîlêdanê bi hejmareke bacê ya 
yekta radigirtin pereyên xwe digirtin. 

 

Wezîr Pinkwart: "Alîkariya NRW ya bilez bernameyek aborî ya herî 
mezin e ku heya îro li North Rhine-Westphalia ye. Qasî ku krîza Corona 
hat, em neçar bûn ku bi vî rengî zû tevbigerin. 417,000 daxwazname ji 
hêla Alîkariya NRWê bilez heyva çû hat kirin. Van aliya tenê bi 
hevalbendên hêzdar re bêne îdare kirin: Ji ber vê yekê di nav çend rojan 
de me pêvajoyek dîjîtal ji destpêkê heta bi dawiya sazûmanên navçeyê, 
IT.NRW, rêveberiya darayî û mûxalîfan pêşve xistin da ku Pere zû û bi 
ewlehî werin. Wero em dikarin balansek erênî derxînin: Ji sedî 80ê 
serîlêdanê dravê xwe di nav hesabê de piştî navgînek heşt rojan hebû. 
Em dixwazin vê rijdê biparêzin. " 

 

Di heman demê de, dewlet li ser çareseriyê dixebite ji bo Tenê-xebatkar, 
ku divê ewlekariya bingehîn ji bilî alîkariya bilez ji bo debara xwe li gorî 
rêbernameyên hikûmeta federal bikar bîne. Li gorî daxwaziya pirjimara û 
ya welatan, kesên pê bandor divê bikaribin hilbijêrin ka ew dixwazin 
ewlekariya bingehîn an alîkarya bilez bikar bînin.  

 
Wezîr: “Pêşniyara me di konferansa wezîrên aborî de pirjimariyek 
partîzanî dît. Wezîrê darayî Lutz Lienenkämper dixwaze roja Pêncşemê 
di konfêransa wezîrê darayî de bixebite da ku ji bo Tenê-xebatkaran 
çareseriyek bê burokrasî û bilez bibîne. " 

 

Divê tavilê alîkar ji damezrênaran re were dayîn ku piştî 31ê Kanûna 
sala 2019an tenê mal û karûbarên xwe pêşkêş kirine. Bi alîkariya 
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Seite 2 von 2 şêwirmendê bacê, hûn dikarin daxwaznameykê bikin, heke we di 11ê 
Adarê 2020 de beriya firotanê bidestxistiye, we fermanek girtiye an we 
ketiye mecbûrî dravdana karsaziya demdirêj an mayînde dubare kir. Li 
ser form û xebata hevkariyê ya ku bi her kesê re têkildar re xebitîn, jixwe 
pêşde diçe. 

 
 
Heke pirsên we hebin, ji kerema xwe bi nivîsgeha çapemeniyê ya Wezaretên 
Aborî, Nûbûn, Dîjîtasyon û Enerjiyê, bi têlefona 0211 61772-204 re têkilî daynin. 
 (Matthias Kietzmann). 
 
Ev daxuyaniya çapameniyê li ser Internetê jî heye. Li ser navnîşa înternetê ya 
dewletê www.land.nrw 
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