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Dêbav / weliyên delal,
Bi beşdarbûna hêlîna me (em bi kinayî dibêjin:
Hêlîn) zarokê/a we şansekî mezin bi dest dixe,
ku hatiye Almanyayê. Zarokê/a we dikare li vir, li
eyaleta Brandenburgê mîna zarokên din, bi
zarokên din re bilîze, pir tiştên nû bibîne û
tecrûbeyên ku qet ji bîr neke, bijî.
Ji bo malbatan çûna hêlînê tê çi wateyê?
Zarok li hêlînê dikare:
öö cihekî ewle herwiha oryantasyon û parastinê bi
dest bixe
öö rojeke plankirî (demên xwarinê jî tê de) pêkanîn
öö bi zarokên din re hevaltî kirin
öö bi têkîliya bi zarokên hemsalê xwe re zûtir
hînbûna zimanê almanî
öö kêfa wî ya zaroktiyê xurt kirin
öö ji bo kemilandina xwe gelek rewşên heweskar
bi dest bixe
öö li derdoreke nû bi gelek tiştên balkêş nasîn
öö ji bo çûna dibistanê xwe baş amadekirin

Dêbav/kesên welî dikarin:
öö dêbav û zarokên din nas kirin û dibeku
hevaltiyên nû çêkirin
öö bi perwerdakaran re li ser zarokê/a we û
kemilandina wan danûstandin
öö li ser pirsên perwerdehiyê şîret/agahî bi dest
xistin
öö carna bixwe tiştek ji bo hêlînê kirin (bo nimûne
refeqat bo gera hêlînê, şahî û piştgiriya
çalakiyên hêlînê)
öö ji bo xwe dem qezenc kirin (bo nimûne ji bo
kursa întegrasyonê, kursa almanî, çûna
dayreyan, întegrebûn nav jiyana kar
Maf li hêlînekê û qeydkirin
Li eyaleta Brandenburgê jî her zarok - ji ku derê
dibe bila bibe - mafê wî heye ku here hêlînekê.
Ev yek ji bo zarokên kesên serlêderê penaberiyê
û malbatên penaberan jî derbasdar e. Mafê wan
ji bo hêlînê mîna zarokên din heye: piştî yek
saliya xwe heta pola 4. Hingê daxwaza zarokên
piçûk û mezin heye, gava rewşa malbatê, yan jî
pêdiviya perwerdehiya taybet ji bo hêlînê hebe.
Dêbav ango weliyên penaberîxwaz û malbatên
penaber dikarin gava ew cara pêşîn li wargehêkê
dimînin - li komejiyan, xwedîkirin li birêvebiriya
civakekê/şaredarî/birêvebiriya fermî serî lê bidin.

Ji bo daxwaza dema dirêjahiya xwedîkirina
zarokên penaberîxwaz û malbatên penaber
rêbaz/prensîbên gelemperî derbas dibe.
Maneya vê ev e, ku hewcedariya perwerdeha
her zarokekî/e kesane, bi xwedîkirin û
perwerdehî li hêlînekê, rewşa malbatê herwiha
pêdiviya dema dêbav/welî ve girêdayî ye, rojane
herî hindik 6 saetan (ji bo zarokên Hortê 4
saetan) e.
Hort (ciyê ku zarok piştî qedîna dibistanê di bin
çavdêriya perwerdekaran de dimînin; dilîzin;
demeke azad derbas dikin yan jî dersa malê
çêdikin)
Ji bo ku zarok zêdetir/dirêjtir li hêlînê bimîne, divê
mirov serî lê bide ji bo dirêjkirina demê.
Ev yek girêdayî demên kar, yan perwerdehiya
karzanî ya dêbav/welî ye.
Gava hûn serî lê didin, kesê ku bi we re eleqedar
dibe, alîkarî jê bixwazin.
Baxçeyên zarokan (hêlîn) çi ne?
Ji bo perwerdehiya zarokan „Perwerdehiya
rojane ya zarokan“ têgeheke sereke/jorîn e li
baxçeyên zarokan û li koma dêbav-zarokan wek
Hort (piştî dersan xwedîkirina zarokên
dibistanê).
Hêlîn ciyê perwerdehiya pêşîn e ji bo hemû
zarokan, ji roja duşemî heta înî vekirî ye - ji dîn,
çand, nijad û ji nêrîna dinyayê serbixwe,
hunerweriyên taybet yan pêdiviya destekê (bo
nimûne ji ber kêmendamî/seqetî yan
nexweşiyeke kronîk).
Piraniya zarokên Brandenburgê piştî yek saliya
xwe heta dibistanê diçin hêlînê. Gelek zarokên
dibistanê piştî dersê diçin Hortê jî.
Keç û kur bi hev re li komên diyarkirî perwerde û
xwedîbûna wekehev li gor temenê xwe dibînin. Ji
bona vê yekê perwerdekarên piştî perwerdeha
kalîfiyebûyî di xizmetê de ne. Her hêlîn ji aliyê
birêvebirekî/e ve tê birêvebirin. Sala dawî ya
hêlînê ji bo girêdana dibistanê tê amadekirin.
Zarokên dibistana seretayî dikarin biçin Hortekê.
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Ji bo her kesî bawerî û ewlekarî pêkanîn
Çarçaweya çalakiyên hêlînê herika rojane pêk
tîne. Pê re xebatên pedagojîk û lîstina azad
diguhere. Li hêlîna me xwarin bi hev re tên
xwarin û em bala xwe didin gava zarokek
hewcedarî bo raketinê bibîne.
Agahî li ser jiyana hêlînê û cîvan/termînan hûn li
dîwar pêvekirî bibînin.
Ji kerema xwe re zarokê/a xwe di dema xwe de
bînin hêlînê û bibin malê. Tenê wiha ji bo
zarokê/a we û ji bo hêlînê bawerî tê çêkirin. Di
demên diyarkirî de bi birêvebirê/a hêlînê
bipeyivin.
Li hêlîna me her roj zarok û mezinên ji civak,
netewe, dîn û çandên cuda rastî hev tên. Li
hêlîna me rêz li hember bawerî û dînên we û
zarokê tê girtin. Em wiha bi dil germî carna jî
dêbav/weliyan tev li hin çalakiyan dikin, bo
nimûne vegotina çîrokên welatê we, pijandina
xwarinan û çêkirina tişt miştan.
Em bala xwe didin ji bo xwarinên bi tendurist ku
çandên cuda jî bihewînin, gava em xwarinan
amade dikin. Ji kerema xwe re ji hêlînê re bêjin,
ku zarokê/a we kîjan xwarinan nikare bixwe yan
jî ji ber dîn nikare kîjan xwarinan bixwe.
Ji ber hin sedeman, gava zarokê/a we nikare
were hêlînê, ji kerema xwe re di dema xwe de
hêlînê agahdar bikin. Gava zarokê/a we nexweş
be, li malê bihêlin, da ku ew vehese, bêhna xwe
bide û baş bibe.
Di nexweşiyên enfeksiyonê de berî ku zarok biçe
hêlînê hewcedariya wî/ê bi rapora doktorê heye,
ku nexweşiya wî/ê êdî ne têger e û dikare biçe
hêlînê. Nexweşî ev in, bo nimûne binguhk,
mirkutok, sorik û sipî. Ev rapor ji bo nîşandana
hêlînê ye.

Desteka ziman
Li gora mezinan zarok pir zû zimanekî biyan hîn
dibin.
Hînbûna zimanê biyan bi têkiliya zarokan, bi
taybetî bi zarokên hemsal zûtir dibe.
Berî ku zarok dest bi dibistanê bike, em zanîna
wî/ê ya ziman test dikin û hewcedarî pê hebe em
careke din bi awayekî taybet destekê didin.
Li gel vê girîng e, ku zarokê/a we bi zimanê
welatê(dayik) xwe bikaribe serbilind bibe. Ji
kerema xwe re li malê bi berdewamî bi zarokê/a
xwe re bi zimanê malbatê bipeyivin. Lê tenê
gava zarok zimanê xwe baş bikaribe bipeyive, ji
dora xwe ve bê qebûlkirin, ew bi hêsanî û
meraqdar dikare zimanekî biyan hîn bibe.
Perwerdekarên me vê yekê dizanin û loma ew ê
destekê bidin zarokê/a we.
Ew bi dilgermî agahî bidin we, ka hûn çawa
destekê bidin zarokê ku zimanê almanî hîn bibe.
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Kar û xebatên hêlînê û dêbav/welî çawa dikarin
destekê bidin hêlînê
Hêlîna me dikare bibe alîkar ku zarok li jiyana nû
întegre bibe.
Ji bo vê yekê hêlîn şertên herî baş pêşkêş dike,
daku zarok wek zarokekî asayî bikemile/mezin
bibe. Li eyaleta Brandenburgê
„Prensîbên
perwerdeha bingehîn li baxçeyê zarokan“ bingeha
xebata pedagojîk li baxçeyê zarokan pêk tîne.
Armanc û naveroka xebatên pedagojîk li her
hêlînê di konsepteke pedagojîk de tê şîrovekirin.
Mirov dikare vê konsepta bi zimanê almanî li
hemû baxçeyên zarokan peyda bike û mirov
dikare wê li wê derê bixwîne. Ji kerema xwe re li
ser wê bi me re bipeyivin.
Gava zarokek biçe helînê, dema naskirinê/
hînbûna biserketî pir pêwîst e ji bo kemilandinê.
Di vê demê de hûn bi zarokê xwe re bi hev re li
helînê dimînin û dibînin ka jiyana hêlînê çawa
derbas dibe. Demeke şûnda ji bo zarok (lê ji bo
we jî) hêsantir dibe, demeke diyar ji hevdu dûr
man. Ji bo me pêwîst e, ku hûn bizanibin, ku em
hertim bala xwe bidin çi ji bo zarokê/a herî baş e.
Zarok tempoya pêvajoya naskirina helînê diyar
dike. Hûn ê zêdetir agahdariyan ji bo hînbûna
helînê bi îlana destan a
„Dema hînbûn/
naskirinê – destpêk û bingeha hemû baxçeyê
zarokan“ bistînin/bi dest bixin. Dema hînbûna
helînê hûn dikarin bi perwerdekaran re bipeyivin,
ew ji bo zarok û ji bo we kesê pêwendîdar in.
Em bala xwe didin ku zarokê/a we li helînê kêf
bike, meraqa wî/wê li ser çi heye û kîjan hêz/
behremend bi xwe re tîne. Zarok bi pêdivî û
warê eleqeya xwe, di navenda karê me de
hertim xal/nuqteya herî girîng e. Li ser vê
bingehê em destekê didin kemilîna zarokê/a we.
Gava zarok bê tirs û bêyî zorî bikaribin bilîzin, ew
xwe bi ewle mîna li malê hîs bikin. Li helîna me
not û helbet ceza jî tune ye.

Her zarok ji aliyê me di pêvajoya hînbûna xwe
de bi baldarî tê destekkirin. Bingeh ji bo
axaftina bi zarokê/a we, di kemilandina wî de
têkîlî û herwiha axaftin bi we re şopandina
rêkûpêk û dokumantasyon ji aliyê xebatkarên me
yên pispor te çêkirin. Ji bilî vê em hertim zarokê
we dişopînin, ji bo ku em rîzîkoya kemilandina
wî/ê bibînin û bi nav bikin. Hûn ê zêdetir agahî bi
îlana destan a
„Kevirên sînor ên kemilandinê
– amûrek ji bo pêşdîtinê“ bi dest bixin/bibînin.
Em hertim derfetên li perwerdeha balkêş a ji bo
zarokan digerin û pê re meraqa xwezayî ya
ajoya zarokan girê didin, ku zarok tim dixwazin
tiştan lêkolîn û nas bikin. Ji bo karê li helîna me
rûdanên bingehîn ên diyarkirî bandordar in. Hûn
ê zêdetir agahiyan bi riya îlana destan bi dest
bixin
„Prensîbên perwerdeha bingehîn – Zarên
piçûk çawa hîn dibin? “.
Hûn wek dêbav/welî ji bo hêlînê hevkarekî/e
perwerdehî yê/a pir girîng in, ji ber ku herî baş
hûn zarokê/ xwe nas dikin. Hûn dizanin bo
nimûne ew çi hez dike bixwe, ew çawa aram
dibe, ew çi hez dike bilîze, vê gavê çi herî pir bala
wî/ê dikşîne, kîjan serpêhatî/serborî ji bo
zarokê/a we girîng in/girîng bûn. Em dixwazin bi
we re wek dêbav/welî kar bikin. Loma ji bo me
axaftin/sohbetên ku gava hûn zarokên xwe tînin
û dibin, axaftinên dêbavan di demên diyarkirî de,
êvarên dêbavan yan jî Café ya dêbavan û wekî
din ew hemû sedemên hevkariyê ne.
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Kesê pêwendîdar
Hêlîna me xwe dide nasandin







Birêvebiriya saziyê
Navnîşana saziya hilgir







Demên vekirî
Demên girtî

Rewşa temen Em zarokên ji temenê

heta

salî perwede dikin.

Kesê ku bi we re eleqedar dibe di dema qeydkirina hêlînê de ji bo mafê li baxçeyê zarokan
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Ji bo zarokê/a we xwarinên jêrîn hatin amadekirin:
taştê
navroj/firavîn
xwarina berêvar
bêhndana fêkiyê
Hêlîna me ji roja duşemî heta roja înî ji saet
heta

an vekirî ye.

Hûn ê dema xwe de bên agahdarkirin, gava hêlîn ji ber şahî yan jî ji ber perwerdehiya lêzêdekirî girtî
be.
Divê zarokê/a we heta saet
çalakiyên rêkûpêk ên hêlînê bibe.

an were hêlînê, da ku di destpêkê de beşdarî

Agahî û Qeydkirin
Berpirsiyarê/a yekem ê/a hêlîna me birêvebir e.

Gava hûn zarokê/a xwe li hêlînê qeyd dikin, agahiyên jêrîn hewce dikin:
öö Nav û paşnavê zarôkê/a we
öö Dîroka zayînê û zayend
öö Hemwelatiya zarok û dêbav/welî
öö Nav, paşnav, navnîşan û nimreya telefona dêbav/welî
öö Kemilandin û rewşa tenduristiya zarok (bo nimûne kêmendamî/seqetî, lênehatin/alerjî)
öö Hunerweriya taybet (bo nimûne zimanên din, kompetensa xwendin û nivîsandinê)

Cî ji bo pirs û not/nîşeyên we
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Ev broşûr bi hevkariya saziyên jêrîn
pêk hat

AWO Landesverband Brandenburg e.V.
Kurfürstenstr. 31
14467 Potsdam
www.awo-brandenburg.de

Berpirsiyara projeyê:
Claudia Schiefelbein
Referentin für Kindertagesbetreuung
claudia.schiefelbein@awo-brandenburg.de

Landkreis Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
www.dahme-spreewald.de

Plattform Mehrsprachigkeit im
Landkreis Dahme-Spreewald
jugendamt@dahme-spreewald.de

Bi piştgirî û alîkariya darayî ya eyaleta
Brandenburgê ya wezareta ji bo
perwerdehî, ciwanan û werzîş/sporê

