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Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. (ANE):

Xanim Senator Sandra Scheeres bersîva ANE dide û di derbarê destpêkirina dibistanê 
de, ji bo dê û bavên kû zarokên xwe nû di dibistanê de qeyd dikin, agahdarî dide. 

Di hevpeyvînekê de, di derbarê qeydkirina nû ji bo dibistanê de di sala 2020 an de, xanim senator pêşwazî li dê 
û bavên ji Berlînê yên kû ji welatên cur be cur ten dike û şirove dike kû, ka dê di 15ê Tebaxa 2020 an de,  ji bo 
xwendekarên law û keçan ya sinifa yekemîn, destpêkirina dibistanê çawa were sêwirandin.

Girêdana bi vîdyoyê.

Ji bo dê û bavên ji Berlînê yên kû zarokên xwe nû di dibistanê de qeyd dikin – 

ANE – Şewirmendîya pirzimanî di derbarê dibistanê de.

Destpêkirinekê baş ya dibistanê ji bo serkeftinên din li dibistanê pir girîng e.

Dê îsal wê bibe destpêkek taybetî, ji ber kû pandemîya  - coronayê  tê wateya sînor kirinên di derbarê çalakîyên 
dibistanê de. Ji ber kû dê û bav bikaribin ew biryaran fem bikin û qebûl bikin û zarokên xwe bi pêbawerî bişînin 
dibistanê, hewcedarîya wan agahdar kirinê heye.  

Malbatên kû zimanê Elmanî baş nizanin, gerek ew jî li ser vê mijarî agahdar bibin.

Di saetên şêwirmendîya yên ANE di derbarê dibistanê de, dê û bav dikarin  li Berlînê, bi telefonê bi zimanê 
Erebî, bi zimanê Elmanî, bi zimanê Kurdî, bi zimanê Spanî, bi zimanê Tirkî û bi zimanê Viyetnamî, di derbarê 
dibistana seretayî de pirsên xwe bipirsin.

Pêwîste kû dê û bav di derbarê qeydkirina nû ji bo dibistanê de, çi bizanin?

Hûn çawa dikarin piştgiriyê bidin zaroka xwe?

Pêwîste kû dê û bav di derbarê pandemiyê de, bala xwe bidin çi?
Hûn dikarin li kû derê piştgiriyê bibînin?

Hûn dikarin li ser malpêra înternetê di saetên şêwirmendîya yên ANE bibînin: https://www.schuleltern.berlin/beratung

Kesê / kesa ji bo têkilîyê li cem  ANE li ser hejmara telefonê yê +49 30 259006 0 tê gihiştin

Heidemarie Arnhold +49 160 5325252

Saoussan Hamdan (zimanê Elmanî / zimanê Erebî ) +49 178 6032668

https://www.youtube.com/watch?v=gbe5KKTDbFg&list=PLV4hUJQRSdNLXPEuS-D0e4bz2heGLrgkj
https://www.schuleltern.berlin/beratung


Çalakîya hevbeş di derbarê qeydkirina dibistanê yê nû de yê dema:

AEU Arabische Eltern Union e.V.: https://www.aeuonline.eu

MaMis en Movimiento e.V.: https://www.mamisenmovimiento.de

Reistrommel e.V.: https://www.reistrommel-ev.de

Yekmal, Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin: https://www.yekmal.com
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