Rêwîtiya pê otobosê an trena bajarî
Baştirîn rê ji bo gehîştina bal me ev rawestgehane ne:
Rawestgeha „Jubiläumsplatz“
bi xeta otobosê bi hejmarên SB 68, O10, O13, 738, 741, 742,
743, 745, 746, 748, 749 ji hemû alîyan
Rawestgeha „Am Kolben“
bi xeta otobosê bi hejmarên O11 û 738 ji alîyê Dûseldorf
Rawestgeha“ME-Zentrum”
bi xeta trena bajarî ya S 28
ji alîyê Dûseldorf
Li vir heta gehîştina bal me nêzî 10-15 deqe peya hatin, pêwîst e.

Rabêja perwerdehî
ji bo malbatên nû
koçber bûne

Adresse:
Hikûmeta wîlayeta Mettmann, Avahîya Rêveberiya 4,
Dûseldorfer kolana 47, 40822 Mettmann
ode ya 4.328

Navenda Hikûmeta wîlayeta Mettmann ji alîyê ev saziyane tê piştgirî kirin:

Bandor
Kreis Mettmann, Der Landrat
Dûseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann
www.kreis-mettmann.de

Kreis Mettmann

Rabêja perwerdehî ji bo malbatên
nû koçber bûne
Dê û bavên birêz û serpereştên rêzdar,
Hûn bi malbata xwe re li nû hatine navçeya Mettmann ê.

Zaroka/ê we di navbera 11 heta 18 salan da ne?
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Hingê zaroka/ê we dibe biçe dibistana navîn.
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Ji kerema xwe gel Hikûmeta wîlayeta Mettmann
pêwendiyê bigirin. Li vir hûn dikarin ji bo bijartina tîpa
dibistana guncaw û cihê dibistanê ji bo zaroka/ê xwe,
daxwaza demekê jib o rabêjê bikî.

Ji dil ji were bi xêr hatin dibêjin!
Kesa ku dê gel we biaxive

Naverroka civîna şêwirê pêk dê ji:
• sabiqeyên perwerdehîyê zaroka/ê we ji destpêkê heta niha
• rêjeya zanîna zimanên biyanî
• rêjeya zanîna zimanê Elmanî
• Naskirina elifbêya latînî

Li Elmanya hemû zarokên di temenê 6 heta 18 salî pêwîst e
biçine dibistanê. Em ji dil di peydakirina cihê dibistanê ji we re
alîkarî didin.

Xatûn mamoste
Michaela Balz-Immel
Telefon: 02104/99-2190

3

4
Zaroka/ê we di navbera 6 heta 10 salan da ne?
Hingê zaroka/ê we dibe biçe dibistana seretayî. Ji kerema
xwe zaroka/ê xwe bi xwe li nêzîktirîn dibistana seretayî qeyd
bike. Lîsteya navnîşanên dibistanê dikarin li ofîsa rêveberiya
dibistanê li bajarê xwe, yan jî, di malpera jêr e peyda bikin:
https://www.kreis-mettmann.de/Schulverzeichnis

Xatûn mamoste
Leonie Keser
Tel: 02104/99-2198

E-Mail: integration@kreis-mettmann.de
Agahî: www.kreis-mettmann.de/integration

Ji kerema xwe ji bo dema hevdîtinê, babetên jêr
gel xwe bînin:
• Zarokên xwe
• Pasaporta zarokan
• Belgeya qeyda zarokan
• Bawernameyên bidestketî ji welatê sereke
• Kesek wergêrr/Kesek ku Elmanî bizanibe.
Eger pêwîst bike, em dikarin wergêrekî ji we
re dabîn bikin.
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Navenda Hikûmeta wîlayeta dê gel yek ji dibistana kêrhatş gel mercên we têkilîyê bigire û paşê
roja pêşwaziyê bi rêya posteyê an jî pêwendiya
telefonê, ji were bê ragehandin.

Di dema diyarkirî gel zaroka/ê xwe di dinistanê de
amade bin. Eger pêwîst bike, em dikarin wergêrekî ji we re dabîn bikin.

Paşê ji alîyê Wezareta Tenduristiyê û Saxlemîyê
dê nameyek ji were bê şandin ku di nav de dema
terxankirî ji bo vekolîna bijîşkî ya perwerdehîya
zaroka/ê we ji were tê ragehandin. Ji kerema xwe
dema diyarkirî ji bîr nekin.

