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12.08.2021
Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. (ANE):
Çalakî ji bo dêûbavên zarokên ku li Berlînê dest bi dibistanê dikin Demjimêrên şêwirmendiya dibistanê ANE bi zimanên cihê
Destpêkek baş li dibistanê ji bo serfiraziya domdar a dibistanê girîng e.
Di vê salê de jî, sala xwendinê di bin şert û mercên taybetî de dest pê dike. Pandemiya Corona jiyana
dibistanê pir guherand û dê wusa bidomîne. Dêûbav hewceyê agahdariyê ne ku biryaran fam bikin û
zarokên xwe bi pêbawerî bişînin dibistanê. Malbatên ku bi Almanî kêm zanin jî dixwazin bi rêk û pêk
werin agahdarkirin. Malbatên ku zimanê Elmanî kêm zanin jî dixwazin bi rêk û pêk werin agahdarkirin.
Divê dêûbav di derbarê destpêkirina dibistanê de çi zanibin?
Ew çawa dikarin piştgiriya zarokên xwe bikin?
Dêûbav hewce ne ku di derbarê pandemiyê de çi zanibin? Ew dikarin li ku derê piştgiriyê bibînin?
Di saet şêwirmendiya dibistanê ANE de, dêûbavên li Berlînê dikarin li ser dibistana seretayî pirsên xwe
bi zimanê Erebî, Elmanî, Kurdî, Polonî, Spanî û Viyetnamî bipirsin.
Agahdariya di derbarê demjimêrên nivîsgehê de: www.schuleltern.berlin/beratung
Perpirsê pêwendiya ANE li: +49 30 259006 0

Vîdyoya qeydkirina dibistanê ji bo dêûbavên ku bi Viyetnamî diaxivin
Di vê salê de ji bo dêûbavên ku bi Viyetnamî diaxivin kampanyayek taybetî heye. Vîdyoyek bersîva gelek
pirsên di derbarê qeydkirina dibistanê de dide û diyar dike ka dêûbav çawa dikarin piştgiriyê bidin
zarokên xwe, ger ew bixwe nikarin bi Almanî biaxivin.
Girêdana vîdyoyê

Kampanyaya hevpar a ji bo qeydkirina dibistanê ji hêla:
AEU Arabische Eltern Union e.V.: www.aeuonline.eu

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

Ostkreuz City gGmbH: www.ostxcity.de

SprachCafé Polnisch e.V.: www.sprachcafe-polnisch.org

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