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وەشانی کوردی

Deutsche Version

Ihr Kind kommt in die Schule Wissenswertes kurz und knapp

، فاکتی سەرنجڕاکێش- منداڵەکەتان دێتەوە بۆ خوێندنگە
کورت و بەجێ

Vorwort

پێشەکی

Liebe Eltern,
nun ist es bald soweit! Ihr Kind kommt in die Schule.
Ihr Kind soll sich von Anfang an in der Schule
wohlfühlen. Aber wie funktioniert die Grundschule in
Deutschland*?

،دایک وباوکی بەڕێز
.ئێستا کاتیەتی! منداڵەکەتان دەچێت بۆ خوێندنگە
منداڵەکەتان پێویستە هەر لە سەرەتاوە هەست بە ئاسوودەیی بکات لە
 بەاڵم خوێندنگەی سەرەتایی لە ئاڵمان چۆن هەڵدەسووڕێت*؟.خوێندنگە
.ئەم نامیلکەیە زانیارییە گرنگەکان لەخۆدەگرێت

In dieser Broschüre finden Sie die wichtigsten
Informationen dazu.
Anhand von Fragen erklären wir, was Ihr Kind und Sie
in der Grundschule erwartet, zum Beispiel:







Wie wird die Einschulung gefeiert?
Was braucht unser Kind für die Schule?
Welche Unterrichtsfächer hat unser Kind?
Wie lange dauert der Schultag?
Wie erfahren wir, ob sich unser Kind gut in
der Schule entwickelt?
Wie viele Ferien hat unser Kind?

Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen
weiterhelfen.
Allgemeine Informationen über die Organisation der
Grundschule in Niedersachsen finden Sie auf der
Internetseite des Niedersächsischen
Kultusministeriums.

 بۆتان شیدەکەینەوە کە چ شتێک چاوەڕوانی خۆتان و،لەڕێگای پرسیارەوە
: بۆ نموونە،منداڵەکەتان دەکات
چۆن یەکەم ڕۆژی خوێندنگە وەکو بۆنەیێکی تەماشا بکرێت؟
منداڵەکەمان چی پێویستە بۆ خوێندنگە؟
منداڵەکەمان چەند جۆر وانەی هەیە؟
خوێندنگە لە ڕۆژدا چەند دەخایەنێت؟
چۆن دەزانین ئاخۆ منداڵەکەمان خوێندنەکەی باشە؟
منداڵەکەمان چەند ڕۆژ پشووی هەیە؟








.ئێمە هیوادارین ئەم زانیارییانە یارمەتیدەر بن
زانیاری گشتی سەبارەت بە ڕێکخستنی خوێندنگەی سەرەتایی لە نیدەرزەکسن
) لەسەر ماڵپەری ئینتێرنێتی وەزارەتی ڕۆشنبیریNiedersachsen(
.) بەردەستەNiedersachsen( پاڕێزگای فێدراڵی نیدەرزەکسن

Wir Autorinnen, Katarzyna Ewa Rollert, Olga Arnold
und Inge Voltmann-Hummes, sind erfahrene
Migranteneltern und/oder Pädagoginnen aus dem
gemeinsamen Integrationsbeirat der Hansestadt und
des Landkreises Lüneburg.

Katarzyna Ewa (  کاتارزینا ئێڤا ڕۆلێرت،ئێمە نووسەرانی ئەم نامیلکەیە
Inge ( هیومس-) و ئینگە ڤۆلتمەنOlga Arnold(  ئۆلگا ئارنۆڵد،)Rollert
یان/ دایک وباوکانی کۆچەری خاوەن ئەزموون و،)Voltmann-Hummes
ڕاهێنەرانی ئەنجومەنی یەکخستنی ڕاوێژکارانی شاری هانزێ شتات
.)Lüneburg( ) و هەرێمی لوونبۆرگینHansestadt(

Wir wünschen Ihrem Kind eine erfolgreiche Schulzeit!

!ئێمە ئاواتی سەرکەوتنمان هەیە بۆ منداڵەکەتان لە خوێندنگە

*Für die Schulen in Deutschland sind Bundesländer
zuständig. Deswegen können Aspekte des
Schulsystems in den einzelnen Bundesländern
unterschiedlich sein. Diese Broschüre bezieht sich auf
das Bundesland Niedersachsen.

 بۆیە تایبەتمەندییەکانی. هەرێمە فێدراڵەکان بەرپرسن،*بۆ خوێندکارانی ئاڵمان
 ئەم نامیلکەیە.سیستەمی خوێندنگە لە هەموو هەرێمە فێدراڵەکان جیاوازن
.)Niedersachsen( تایبەتە بە هەرێمی فێدراڵی نیدەرزەکسن
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ئاخۆ منداڵەکەمان کاتی خوێندنگەی هاتووە؟
منداڵەکەمان زمانی ئەڵمانی نازانێت  /تەنیا کەمێک زمانی ئەڵمانی
دەزانێت .ئاخۆ بەو حاڵەشەوە هەر دەتوانێت خوێندنگە دەست پێ
بکات؟
منداڵەکەمان چی پێویستە بۆ خوێندنگە؟
 .aتوورەکە دیاری بۆ یەکەم ڕۆژی خوێندنگە
 .bجانتای خوێندنگە
 .cپێداویستی خوێندنگە
چۆن جەژنی یەکەم ڕۆژی خوێندنگە دەکرێت؟
ئاخۆ منداڵەکەمان ئیجازەی هەیە بەتەنیا بچێتە خوێندنگە؟
خوێندنگە لە ڕۆژدا چەند دەخایەنێت؟
 .aخوێندنگەی سەرەتایی جێی متمانەیە
 .bخوێندنگەی تەواو-ڕۆژ
 .cهۆرت/سەرپەرەشتی پاش خوێندنگە
پۆلەکانی خوێندنگە چۆنن؟
منداڵەکەمان چەند جۆر وانەی هەیە؟
ئاخۆ منداڵەکەمان پێویستی بە خواردن هەیە بۆ خوێندنگە؟
ئاخۆ لە ئەرکەکانی خوێندنگەدا دەبێت یارمەتی منداڵەکەمان بدەین؟
یاساکانی خوێندنگە چین؟
سەبارەت بە سەفەر و گەڕانەکان ،دایک و باوکان دەبێ چی بزانن؟
ئەگەر منداڵەکەمان کێشەیەکی لە خوێندنگە هەبوو ،کێ یارمەتیمان
دەدات؟
.
ئێمە لە ماڵەوە بە زمانی دایکی خۆمان قسەدەکەین ئاخۆ ئەوە بۆ
منداڵەکەمان خراپە؟
منداڵەکەمان چۆن دەتوانێت زمانی دایکی خۆی لە خوێندنگە فێربێت؟
چۆن دەزانین ئاخۆ منداڵەکەمان خوێندنەکەی باشە؟
 .aنمرەی خوێندنگە
 .bبڕوانامەکان
 .cگفتوگۆ لەسەر ڕەوشی فێربوون
 .dگفتوگۆی-دایک و باوک-منداڵ
 .eڕۆژی پرسوڕای دایکوباوک
لە شەوی دایک و باوکان باسی چی دەکرێت؟
چ بۆنەیەک (جەژنێک) لە خوێندنگە ئاهەنگگێڕانی بۆ دەگریت؟
منداڵەکەمان بۆ جەژنی ڕۆژی لەدایکبوون بانگهێشت کراوە .ئێمە
دەبێ چی بزانین؟
ئێمە دەبێ چی بکەین لە کاتی نەخۆشی منداڵەکەماندا؟
منداڵەکەمان چەند ڕۆژ پشووی هەیە؟
کێ ئاگای لە منداڵەکەمان بێت لەکاتی پشوودانی خوێندنگە ،ئەگەر ئێمە
لەسەر کاربین؟
مۆڵەتمان هەیە لەکاتی بەردەوامبوونی وانەکانی خوێندنگە لەگەڵ
منداڵەکەمان سەفەر بکەین؟
ئاخۆ منداڵەکەمان دەتوانێت لەکاتی پشوویەکی ئایینی ،نەیاتەوە بۆ
خوێندنگە؟
ئاخۆ دایک و باوکان دەتوانن دیاری بدەن بە مامۆستاکان؟
دایکوباکان چۆن دەتوانن لە خوێندنگە هاوکاری بکەن؟
 .aنوێنەرایەتی دایکوباوک لە پۆل
 .bئەنجومەنی دایکوباوک لە خوێندنگە
 .cئەنجومەنی خوێندنگە
 .dیانەی پاڵپشتی
منداڵەکەمان لە ماڵەوە وەڕەز و بێزارە .چۆن دەتوانین کاتی بەتاڵی
منداڵەکەمان پڕبکەینەوە؟

Deutsche Version
Themenverzeichnis
?Ist unser Kind reif für die Schule
Unser Kind kann kein Deutsch / nur wenig
?Deutsch. Darf es trotzdem eingeschult werden
?Was braucht unser Kind für die Schule
d. Schultüte für die Einschulung
e. Schulranzen
f. Schulbedarf
?Wie wird die Einschulung gefeiert
?Darf unser Kind alleine in die Schule gehen
?Wie lange dauert der Schultag
d. Verlässliche Grundschule
e. Ganztagsschule
f. Hort
?Wie sehen die Schulklassen aus
?Welche Unterrichtsfächer hat unser Kind
?Braucht unser Kind Essen für die Schule
Müssen wir unserem Kind bei den
?Hausaufgaben helfen
?Welche Regeln gibt es in der Schule
?Was müssen Eltern über Ausflüge wissen
Wer hilft uns, wenn unser Kind Probleme in der
?Schule hat
Wir sprechen zu Hause unsere Muttersprache.
?Ist das schlecht für unser Kind
Wie kann unser Kind unsere Herkunftssprache
?auch in der Schule lernen
Wie erfahren wir, ob sich unser Kind gut in der
?Schule entwickelt
f. Schulnoten
g. Zeugnisse
h. Lernstands-Gespräch
i. Eltern-Kind-Gespräch
j. Elternsprechtag
?Was wird an einem Elternabend besprochen
?Welche Feste werden in der Schule gefeiert
Unser Kind ist zum Geburtstag eingeladen. Was
?müssen wir wissen
?Was müssen wir tun, wenn unser Kind krank ist
?Wie viele Ferien hat unser Kind
Wer betreut unser Kind in den Schulferien,
?wenn wir arbeiten müssen
Dürfen wir mit unserem Kind während der
?Unterrichtszeit verreisen
Kann unser Kind für ein religiöses Fest vom
?Unterricht befreit werden
?Dürfen Eltern den Lehrkräften etwas schenken
?Wie können Eltern in der Schule mitarbeiten
e. Klassen-Elternvertretung
f. Schul-Elternrat
g. Schulvorstand
h. Förderverein
Unser Kind langweilt sich zu Hause. Wie können
?wir seine Freizeit mitgestalten
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ئاخۆ منداڵەکەمان کاتی خوێندنگەی هاتووە؟

Deutsche Version
?Ist unser Kind reif für die Schule

1.

هەموو منداڵێک کە لە  30ی سێپتەمبەری هەر ساڵێک تەمەنیان دەگاتە تەمەنی
 6سااڵن ،لەپاش پشووی هاوین خوێندنگەی سەرەتایی دەست پێدەکەن .ئەوان
"دەنێردرێنە خوێندنگە".

Alle Kinder, die bis zum 30. September eines Jahres 6
Jahre alt werden, kommen nach den Sommerferien in
die Grundschule. Sie werden „eingeschult“.

خوێندنگەی سەرەتایی لە نیدەرزەکسن ( Niedersachsen) 4ساڵ
دەخایەنێت .لەپاشان منداڵەکان دەگوازرێنەوە بۆ خوێندنگەی مامناوەندی.

Die Grundschule in Niedersachsen dauert 4 Jahre.
Danach wechseln die Kinder auf eine weiterführende
Schule.

ئەگەر دڵنیا نین لەوەیکە ئاخۆ منداڵەکەتان کاتی خوێندنگەی هاتووە یان نا،
لەپێشدا لەگەڵ مامۆستای فێرگەی مندااڵن (هەروەها کیتاشی پێدەڵێن) ،لەگەڵ
دوکتوری مندااڵن یان لەگەڵ بەڕێوەبەری خوێندنگەی سەرەتایی بەرپرس قسە
بکەن.

دەوروبەری  15مانگ بەرلە دەستپێکی خوێندنگە و ناونووسیکردن ،نامەیەک
بۆ دایکوباوک بەڕێ دەکرێت سەبارەت بە ناونووسیکردنی منداڵەکەیان و بۆ
خوێندنگەی سەرەتایی دیاریکراو بانگهێشتن دەکرێن .ناوونیشانی خوێندنگەی
سەرەتایی ،کاتە دیاریکراوەکان بۆ ناونووسیکردنی منداڵەکە و هەروەها
ئەوەیکە دایکوباوک دەبێ چی بکەن بەر لە دەستپێکی خوێندنگە ،لەناو
نامەکەدا نووسراوە .بۆ ناونووسیکردنی منداڵەکە لە خوێندنگەی سەرەتایی،
دایک وباوک دەبێ پێکەوە لەگەڵ منداڵەکەیان بچن .بەمجۆرە منداڵەکە
هەندێک لەگەڵ خوێندنگەکەی ئاشنا دەبێت.

هاتن بۆ خوێندنگە لە ڕۆژی ناونووسیکردندا بەتایبەتی زۆر گرنگە بۆ
منداڵێک کە بەر لە دەستپێکردنی خوێندنگە نەچووبێتە باخچەی مندااڵن.
بەمجۆرە مامۆستاکانی زمانی ئەڵمانی دەتوانن پلەی شارەزایی زمانی ئەڵمانی
منداڵەکە تاقی بکەنەوە .ئەگەر پلەی شارەزایی زمانی ئەڵمانی منداڵەکە باش
نەبێت ،هەندێک چارەسەری پێویست بۆ پشتگیری باسدەکرێت.

دایک و باوکی نامەیەکی تریان پێدەگات کە بانگهێشتیان دەکات بۆ نووسینگەی
تەندروستی بۆ "پشکنینی دەستپێکی خوێندنگە"ی منداڵ .ئەم پشکنینە لە
سەرەتای ساڵ بەر لە دەستپێکردنی خوێندنگە بەڕێوە دەچێت .بۆ "پشکنینی
دەستپێکی خوێندنگە" دەبێ کتێبی بچووکی پشکنینی پزیشکی (کتێبی چکۆلەی
زەرد) و بڕوانامەی کوتانی منداڵ لەگەڵ خۆتان ببەن .هەموو ئەو مندااڵنەی لە
خوێندنگە وەردەگیرێن دەبێ دەرزی سوورێژەیان لێدرابێت.

لە "پشکنینی دەستپێکی خوێندنگە" دا چی تاقی دەکرێتەوە؟


گەشەسەندنی فیزیکی و جەستەیی :ئەوەش ئەو شتانە
لەخۆدەگرێت ،بۆنموونە :گرتنەوەی تۆپ ،هاوسەنگی ،وێنەکێشان،
دوگمە کردنەوە و بڕینی شێوە و وێنەی سەر کاغەز .هەروەها
هێزی بینایی و بیستن دەپشکێندرێن .کێشی منداڵەکە و بەرزی
بااڵی دەپێورێت.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Kind schulreif ist,
sprechen Sie zuerst mit der Erzieherin / dem Erzieher
im Kindergarten (auch Kita genannt), mit dem
Kinderarzt oder mit der Schulleitung der zuständigen
Grundschule.
Etwa 15 Monate vor der Einschulung werden die
Eltern per Brief zur Anmeldung in die für das Kind
zuständige Grundschule eingeladen. In dem Brief
stehen die Adresse der Grundschule, der Termin für
die Schulanmeldung des Kindes und was die Eltern vor
der Einschulung tun müssen. Zur Schulanmeldung an
der Grundschule sollen die Eltern gemeinsam mit
ihrem Kind gehen. So lernt das Kind „seine“ Schule ein
wenig näher kennen.
Wenn ein Kind vor der Einschulung keinen
Kindergarten besucht, ist es besonders wichtig, dass
das Kind zur Schulanmeldung mitkommt. So können
Lehrkräfte die deutschen Sprachkenntnisse des Kindes
in einem Gespräch überprüfen. Wenn die deutschen
Sprachkenntnisse des Kindes nicht ausreichend sind,
werden notwendige Fördermaßnahmen besprochen.
Die Eltern bekommen auch noch einen Brief mit der
Einladung zur „Schuleingangsuntersuchung“ des
Kindes im Gesundheitsamt. Diese Untersuchung findet
im Frühjahr vor der Einschulung statt. Zu der
„Schuleingangsuntersuchung“ müssen das
Vorsorgeheft (das gelbe U-Heft) und der Impfpass des
Kindes mitgebracht werden. Alle Kinder, die in einer
Schule aufgenommen werden sollen, müssen gegen
Masern geimpft sei.
“Was wird in der „Schuleingangsuntersuchung
?geprüft
Die körperliche Entwicklung: Dazu gehören
zum Beispiel: Ballfangen, Balancieren, Malen,
Knöpfe öffnen und Formen ausschneiden.
Auch Hören und Sehen werden getestet. Das
Kind wird gemessen und gewogen.



Deutsche Version




Die geistige Entwicklung: Dazu gehören zum
Beispiel nach Bildern erzählen, Zahlen und
Wochentage kennen.
Soziale und emotionale Entwicklung: Das Kind
kann über seine Freunde und Hobbies
erzählen. Es
wird gefragt, wie es ihm geht, oder wie es
reagiert, wenn es beim Spielen verliert.

Ganz selten wird empfohlen, das Kind noch nicht in die
Schule zu schicken, sondern es länger im Kindergarten
zu lassen. Das ist kein Problem. Das Kind braucht noch
etwas Zeit, um „schulreif“ zu werden. Vielleicht soll es
selbstbewusster werden oder es ist noch sehr
verspielt.
Wenn ein Kind noch nicht so gut Deutsch spricht oder
eine körperliche Einschränkung hat, ist das kein Grund,
es nicht in die Schule zu schicken.
Die Förderung der Entwicklung der deutschen
Sprachkenntnisse der Vorschulkinder findet
grundsätzlich im Kindergarten statt. Ein Jahr vor der
Einschulung wird die sprachliche Entwicklung der
zukünftigen Schulkinder noch einmal genau überprüft
und verstärkt.

وەشانی کوردی
، وێنە شیکردنەوە، لەوانە بۆنموونە:گەشەسەندنی هۆشی و ڕۆحی
.هەژماردن و زانینی ڕۆژەکانی هەفتە
 منداڵەکە دەتوانێت باسی:گەشەسەندنی کۆمەاڵیەتی و هەستیاری
 یان، حاڵی چۆنە، لێی دەپرسرێت.هاوڕێکان و حەزەکانی بکات
.چی دەکات ئەگەر لە کایەیەک نەیباتەوە




زۆر بەکەمی پێشنیار دەکرێت منداڵەکە نەنێردرێتە خوێندنگە و بۆ ماوەیەکی
 منداڵەکە تەنیا. ئەوە هیچ کێشە نییە.درێژتر لە باخچەی مندااڵن بمێنێتەوە
 ڕەنگە.کەمێک زیاتر کاتی پێویستە بۆ ئەوەی "کاتی چوونە خوێندنگەی" بێت
هەر پێویست بێت متمانە بەخۆی زیاتر بێت یان رەنگە ئێستاش هەر بیهەوێت
.کایە بکات

ئەگەر منداڵێک ئێستا ناتوانێت زمانی ئەڵمانی باش قسە بکات یان کێشەی
. ئەوە نابێتە هۆکار بۆ ئەوەیکە نەنێردرێتە خوێندنگە،فیزیکی هەیە

بەگشتی پەرەپێدان و گەشەکردنی شارەزایی زمانی ئەڵمانی مندااڵنی پێش
 یەک ساڵ بەر لە.قۆناخی خوێندنگە لە باخچەی مندااڵن دەست پێدەکات
 پەرەپێدانی شارەزایی زمانی مندااڵن بەرەو قۆناغی،دەستپێکردنی خوێندنگە
. جارێکی تر بە ڕێکوپێکی تاقی دەکرێتەوە و بەهێزدەکرێت،خویندنگە

Deutsche Version

2.

Unser Kind kann kein Deutsch / nur wenig
Deutsch. Darf es trotzdem eingeschult werden?

وەشانی کوردی

 تەنیا کەمێک زمانی ئەڵمانی/ منداڵەکەمان زمانی ئەڵمانی نازانێت
 ئاخۆ بەو حاڵەشەوە هەر دەتوانێت خوێندنگە دەست پێ.دەزانێت
بکات؟

.2

Ein klares Ja. Auch wenn ein Kind gar kein Deutsch
oder nur wenig Deutsch sprechen kann, ist es kein
Grund, das Kind nicht in die Schule zu schicken. Die
Kinder lernen in der Regel sehr schnell Deutsch. Dafür
bekommen sie Unterstützung von erfahrenen
Lehrkräften.

 زمانی ئەڵمانی هیچ نەزانێت، تەنانەت ئەگەر منداڵێک.بەڵێیەکی زۆر ڕوون
. ئەوە نابێتە هۆکار ئەو منداڵە نەنێردرێتە خوێندنگە،یان زۆر بەکەمی بیزانێت
 بۆ ئەوەش لەالیەن.بەگشتی مندااڵن زۆر بەخێرایی زمانی ئەڵمانی فێردەبن
.مامۆستایانی خاوەن ئەزموون پشتیگریان لێدەکرێت

Es gibt viele Formen der Unterstützung, zum Beispiel:
Zusätzliche Lehrkräfte arbeiten individuell mit den
Kindern, um ihnen Deutsch beizubringen, die Kinder
bekommen zusätzliche Bearbeitungszeit für ihre
Aufgaben, Arbeits-Aufträge werden vereinfacht
gestellt, die Kinder dürfen mit Wörterbuch oder
Bilder-Wörterbuch arbeiten. An vielen Schulen wird
Deutsch als Zweitsprache (auch DaZ genannt) und
Förderunterricht in Deutsch angeboten.

 هەندێک لە مامۆستاکان: بۆنموونە،زۆر شێوازی جیاوازی پشتگری هەیە
،بەتەنیایی لەگەڵ منداڵەکان کاردەکەن بۆ ئەوەی فێری زمانی ئەڵمانی ان بکەن
منداڵەکان کاتی زۆرتریان پێدەدرێت بۆ تەواوکردنی ئەو ئەرکانەی پێیان
 مندااڵن دەتوانن بە فەرهەنگ، ئەرکەکان ئاسانتر دەکرێنەوە بۆ مندااڵن،دراوە
 زمانی ئەڵمانی، زۆربەی خوێندنگەکان.یان قامووسی وێنەدار کاربکەن
یشی پێدەگوترێت) دەڵێنەوە و وانەی تایبەت بۆDaZ( وەکوو زمانی دووەم
.زمانی ئەڵمانی پێشنیاردەکرێت

An einigen Schulen gibt es spezielle Klassen,
sogenannte Sprachlernklassen (manchmal auch DaZKlassen genannt). In diesen Klassen bekommen
Migrantenkinder ohne oder mit nur wenig
Deutschkenntnissen einen intensiven
Deutschunterricht. Der Unterricht in den
Sprachlernklassen findet zusätzlich oder parallel zum
regulären Unterricht statt. Der Besuch einer
Sprachlernklasse dauert in der Regel 1 Jahr.
Auch wenn die Eltern selbst kein Deutsch sprechen,
können sie ihr Kind beim Deutschlernen unterstützen.
Zum Beispiel können die Eltern darauf achten, dass ihr
Kind auch deutschsprachige Freunde hat und
kindgerechte Fernsehersendungen auf Deutsch
schaut.

 پۆلی تایبەتی هەن بەناوی پۆلی زمان فێربوون،لە هەندێک لە خوێندنگەکان
 مندااڵنی، لەم جۆرە پۆالنە.)یشیان پێدەگوترێتDaZ-(جاروبار هەروەها پۆلی
 وانەی، کۆچبەر بە شارەزایی کەم یان هیچ شارەزاییەک لە زمانی ئەڵمانی
 وانەی پۆلی زمان فێربوون.ئەڵمانی ان بە شێوازێکی زۆر چڕ بۆدەگوترێتەوە
 پۆلی فێربوونی.یان بەجیا دەگوترێتەوە یان لەگەڵ وانەکانی تر بەتێکڕایی
. ساڵە1 زمان زۆربەی جاران بۆ ماوەی
 دەتوانن،تەنانەت ئەگەر دایکوباوک بۆخۆیان زمانی ئەڵمانی ش نەزانن
 بۆنموونە دایک و. پشتگری منداڵەکانیان بکەن بۆ فێربوونی زمانی ئەڵمانی
باوکان دەتوانن سەرنج بدەن کە منداڵەکەیان هاوڕێی ئەڵمانی زمانی هەیە و
.سەیری پرۆگرامی تەلەڤیزیۆنی تایبەت بە مندااڵن بە زمانی ئەڵمانی دەکات

وەشانی کوردی
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منداڵەکەمان چی پێویستە بۆ خوێندنگە؟
.a

توورەکە دیاری بۆ یەکەم ڕۆژی خوێندنگە

لە سەدەی 19ەوە ،هەموو منداڵێک لە ئاڵمانیا لە ڕۆژی دەستپێکی خوێندنگە،
توورەکە دیاری وەردەگرێت .توورەکە دیاری ،یان هەروەها "توورەکە
شەکر"یشی پێدەڵێن ،بە مەبەستی "شیرنکردنی" دەستپێکی خوێندنگەیە بۆ
مندااڵن .توورەکە دیاری بە شتومەکی پێویستی خوێندنگە ،میوە و شیرینی
پڕدەکرێت .تەنانەت هەندێک دووکانی خواردەمەنی و دووکانی کەلوپەلی
نووسین بە خۆرایی توورەکە دیاری پڕکراو پێشکەش دەکەن.

هەندێک لە دایک و باوکان خۆیان توورەکە دیاری سازدەکەن جا یان
منداڵەکەیان سورپرایز دەکەن یان پێکەوە لەگەڵ منداڵەکەیان سازی دەکەن .بۆ
جنسی توورەکەکە یان لە کاغەزی ئەستوور یان پارچە کەڵک وەردەگرن .لە
دووکانی کاری هونەری و لەسەر ئینتێرنێت دەتوانن هەندێک زانیاری
وەربگرن .لە هەندێک لە خوێندنگەکان ،خوێندکارە بەتەمەنەکان ،توورەکە
دیاری سازدەکەن بۆ ئەو مندااڵنەی تازە خوێندنگە دەست پێدەکەن .بەاڵم هەر
کەس دەتوانێت توورەکە دیاری سازکراو بکرێت یان بە کەسێكی تر بڵێت
وەکوو دیاری بیدەن بە منداڵەکەی .گرنگ! هەموو منداڵەکان توورەکە
دیارییەکانیان دێنن بۆ جەژنی دەستپێکی خوێندنگە.

.b

جانتای خوێندنگە

جانتای خوێندنگە جۆرێک کۆڵەپشتیە بۆ مندااڵنی خوێندنگەی سەرەتایی ،بەاڵم
زۆر قایم و جێگیرترە .جانتای خوێندنگە ڕەنگاوڕەنگن ،هەندێکیان وێنەی
چیرۆکی ئەفسانەیییان یان وێنەی کۆمیکیان لەسەرە .زۆربەی جاران منداڵەکە
بۆخۆی دەیهەوێت ڕەنگ و بابەتی وێنەی سەر جانتاکەی هەڵبژێرێت.
دایکوباوک دەبێ سەرنج بدەن کە جانتاکە بەباشی لەسەر پشتی منداڵەکە
ڕادەوەستێت و زۆر قورس نەبێت .لە مانگی یەکدا پیشانگای جانتای خوێندنگە
هەیە .لەو پیشانگایە ژمارەیەکی یەکجار زۆر جانتای خوێندنگە لە جۆری
جیاواز هەیە و شانسی هەڵبژاردنت زیاترە و زۆربەی جار دەتوانی بە
نرخێکی باشتر بیکڕی .هەروەها لەو دووکانانەی شتومەکی دەستی دوو
دەفرۆشن یان لەسەر ئینتێرنێت دەتوانی جانتای خوێندنگەی دەستی دووی زۆر
خاوێن و چاک ببینیەوە .گرنگ! هەموو منداڵەکان جانتای خوێندنگەیان دێنن
بۆ جەژنی دەستپێکی خوێندنگە.
لەناو جانتای خوێندنگە ،جانتایەکی پچکۆلەی ناسراو بە "بۆخچەی پەڕ" یان
"قوتووی قەڵەم"ی تێدایە .پەڕ وشەیەکی کۆنە لە زەمانی زووەوە دێت ،ئەودەم
کە خەڵک بە پەڕی قاز شتیان دەنووسی .لەناو بۆخچەی پەڕ یان قوتووی
قەڵەمدا هەموو ئامێر و کەرەسەکانی پێویستی نووسینی تێدایە ،وەکوو قەڵەم،
تیژکەرەوە ،چەسپی کاغەز ،خەتکێش و پاککەرەوە .منداڵەکان هەروەها
پێویستیان بە جانتایەکی وەرزش (بۆ جلوبەرگ و کەوش یان پێاڵوی وەرزشی
بۆ وانەی وەرزش ،هەروەها کیتی وەرزشییشی پێدەڵێن) ،بوتڵی ئاو و قوتووی
نان بۆ نانی بەیانی بۆ دووەم جار ،هەیە.

Deutsche Version

?Was braucht unser Kind für die Schule
Die Schultüte zur Einschulung

3.

a.

Seit dem 19. Jahrhundert bekommen die
Schulanfänger*innen in Deutschland eine Schultüte.
Die Schultüte, oder auch „Zuckertüte“ genannt, soll
den Schulkindern den Anfang der Schule „versüßen“.
Schultüten sind mit Schulmaterial, Obst und
Süßigkeiten gefüllt. Einige Lebensmittel- und
Schreibwarengeschäfte bieten sogar eine kostenlose
Befüllung der Schultüte an.
Viele Eltern basteln die Schultüten selbst, entweder
als eine Überraschung oder gemeinsam mit dem Kind.
Als Material bieten sich dafür Pappe oder Stoff an.
Tipps gibt es im Bastelladen oder Internet. In manchen
Schulen basteln die älteren Schulkinder die Schultüten
für die Schulanfänger. Man kann aber auch schöne
fertige Schultüten kaufen oder dem Kind schenken
lassen. Wichtig! Alle Kinder bringen ihre Schultüten
zur Einschulungsfeier mit.

b. Der Schulranzen
Der Schulranzen ist eine Art Rucksack für die
Grundschulkinder, nur viel stabiler. Schulranzen sind
bunt, manche haben Bilder aus Märchen und oder
Comicfiguren darauf. Das Schulkind möchte meistens
selbst über das Motiv und die Farben entscheiden. Die
Eltern sollten darauf achten, dass der Ranzen gut sitzt
und nicht zu schwer ist. Im Januar gibt es SchulranzenMessen. Dort hat man eine große Auswahl an
Schulranzen und bekommt manchmal gute Preise.
Aber auch in Second-Hand-Geschäften oder im
!Internet findet man gute gebrauchte Ranzen. Wichtig
Alle Kinder nehmen ihren Schulranzen zur
Einschulungsfeier mit.
In den Schulranzen gehört die sogenannte
„Federmappe“ oder „Federtasche.“ Feder ist ein altes
Wort aus der Zeit, wo man mit einer Gänsefeder
geschrieben hat. In der Federmappe sind alle Schreibund Bastelutensilien inklusive Stifte, Anspitzer,
Papierkleber, Lineal und Radiergummi. Dann brauchen
die Kinder auch noch einen Sportbeutel (für die
Sportbekleidung und Turnschuhe für den
Sportunterricht, auch Turnzeug genannt), eine
Trinkflasche und eine Brot-Dose für das zweite
Frühstück.

وەشانی کوردی
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Deutsche Version

پێداویستی خوێندنگە

لە ئێوارە-زانیاریدا ،بەر لە دەستپێکی خوێندنگە ،دایک و باوکان
ئاگاداردەکرێنەوە کە مندااڵن چ شتێکیان بۆ خوێندنگە پێویستە.

کتێبی خوێندنگە :خوێندنگە لیستێکتان پێدەدات کە ناوی کتێب و دەفتەری
پێویستی تێدا نووسراوە .دایک و باوکان خۆیان بڕیاردەدەن کامە کتێب دەکڕن
و کامە کتێب لە خوێندنگە بە قەرز وەردەگرن .نرخی کرێ بۆ هەموو
کتێبەکان بەقەد یەک نییە .بۆنموونە کاری بەوەیە چەند منداڵی بنەماڵەیەک
هاوکات دەچنە خوێندنگە .کتێبە بەکرێ گرتووەکان دەبێ بەتایبەتی زۆر
بەباشی ئاگاداریان بن و بەباشی کەڵكیان لێبگیرێت ،چون لە ساڵی داهاتوودا
منداڵێکی تر بەکرێیان دەگرێت .وەکوو پێشنیار دەتوانن دەوروبەری کتێبەکە بە
توێژاڵ یان کاغەز بپێچن (بەاڵم لە توێژاڵێک کەڵک وەرمەگرن کە بە
کتێبەکەوە دەنووسێت).

پێداویستیەکانی-کار :دایکوباوک پێویستە ئەم شتانە بکڕن :تەباشیر یان قەلەمی
ڕەنگاوڕەنگ ،دەفتەر ،مەقەستێک ،خەتکێش ،دەفتەری کار بۆ کتێبەکان،
قوتووی ڕەنگ (هەروەها قوتووی جەهەریشی پێدەڵێن) ،فڵچەی ڕەنگ،
بۆخچەی کاغەزڕاگرتن یان فۆڵدێر .شتەکان نابێ حەتمەن نرخیان گران بێت،
بەاڵم قایم و خۆڕاگر و تا ئەو جێیەی دەکرێت زەرەریان بۆ ژینگە نەبێت.
مامۆستاکان بەخۆشییەوە دەتوانن لەم بارەیەوە زانیاریتان بدەنێ.
جلوبەرگی تایبەتی :هەروەکوو باخچەی مندااڵن ،مندااڵن پێویستیان بە پێڵآوی
ناوماڵ هەیە ،لەو جۆرەی کە خلیسک نین یان ناخلیسکێن .بۆ وانەی
وێنەکێشان ،کراسێکی وێنەکێشان بۆ پاراستنی جلوبەرگیان بە سوود دەبێت .بۆ
وانەی وەرزش ،منداڵەکان پێویستیان بە "کیتی وەرزشی" هەیە ،هەروەها
!
جلوبەرگی وەرزشی و پێاڵوی وەرزشی (بنی پێاڵوەکە ڕووشێنەر نەبێت ) ،و
هەموویان دەبێ لە جانتایەکی وەرزشی دا جێیان بێتەوە.

Schulbedarf

c.

Am Informations-Abend, noch vor dem Schulstart,
erfahren die Eltern, welche Sachen die Kinder für die
Schule brauchen.
Schulbücher: Die Schule gibt Listen mit den benötigten
Büchern und Heften aus. Die Eltern können selbst
entscheiden, welches Buch sie kaufen und welches
Buch sie an der Schule ausleihen. Die Leihgebühr ist
nicht für alle gleich hoch. Sie hängt zum Beispiel davon
ab, wie viele Kinder einer Familie gleichzeitig in der
Schule sind. Die geliehenen Bücher müssen besonders
gut behandelt werden, denn sie werden im nächsten
Jahr einem anderen Kind ausgeliehen. Es ist ratsam,
das Buch mit einer Folie (aber bitte keine
selbstklebende Folie verwenden) oder mit Papier zu
schützen.
Arbeits-Material: Malstifte, Bleistifte, Hefte, eine
Schere, Lineal, Arbeitshefte zu den Lehrbüchern,
Malkasten (auch „Tuschkasten“ genannt), Malblock,
Mappen müssen die Eltern einkaufen. Es muss nicht
das Teuerste sein, sondern haltbar und möglichst
umweltfreundlich. Lehrkräfte geben gern Tipps dazu.
Spezielle Bekleidung: Wie auch im Kindergarten,
brauchen die Kinder rutschfeste Hausschuhe für die
Schule. Für den Mal-Unterricht ist ein Mal-Kittel als
Schutz für die Kleidung sinnvoll. Für den
Sportunterricht brauchen die Kinder das „Turnzeug“,
also die Sportkleidung und Turnschuhe (mit
abriebfester Sohle!), die in einem Sportbeutel
transportiert werden.

وەشانی کوردی
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یەکەم ڕۆژی خوێندنگە چۆن جێژن دەگرن؟

ڕۆژی یەکەمی خوێندنگە بەگشتی لە یەکەم شەممەی پاش پشووی هاوین
بەڕێوە دەچێت .خوێندنگە پرۆگرامێکی تایبەت بۆ جەژنی ڕۆژی یەکەمی
خوێندنگە ڕێکدەخات .یانی جەژنێک لە خوێندنگە هەیە .لە جەژنەکەدا،
بەڕێوەبەری خوێندنگە هەموو منداڵە تازەهاتووەکان بەخێرهاتن دەکات و پێیان
دەڵێت کە منداڵەکان لە کامە پۆل دان .بنەماڵەکان و هاوڕیکان بۆ جەژنی یەکەم
ڕۆژی خوێندنگە بانگهێشت دەکرێن .زۆر گرنگ :جانتاکانی خوێندنگە و
توورەکە دیارییەکان دەبێ لەگەڵ خۆتان بێنن بۆ جەژنی یەکەم ڕۆژی
خوێندنگە!

مندااڵنی پۆلەکانی سەرووتر گۆرانی و شانۆ پێشکەش دەکەن .لەپاشان
منداڵەکان لەگەڵ مامۆستای پۆلەکەیان دەچن بۆ پۆلەکەیان .دواتر خشتەی
خوێندنی پۆلەکەیان یان بەرنامەی پۆلەکەیان پێدەدەن و لەپاشان پێکەوە وێنە
دەکێشنەوە یان شت سازدەکەن .چون زۆربەی کاتەکە بە یاریکردن لە حەوشە
یان حەساری خوێندنگە تێپەڕ دەبێت ،واباشترە منداڵەکان جلوبەرگێكی
ئاسوودەیان لەبەردابێت .بنەماڵەکان پێکەوە قاوە دەخۆنەوە و کەیک دەخۆن.

زۆربەی جاران بەر لە جەژنی یەکەم ڕۆژی خوێندنگە ،ڕێوڕەسمی ئایینی
خاچپەرەستی لە یەکێک لە کلێسەکانی نزیک خوێندنگە بەڕێوەدەچێت.
بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی ئایینی دڵخوازانەیە.

پاش تەواوبوونی جەژنی یەکەم ڕۆژی خوێندنگە ،زۆربەی جار لە ماڵێ یان
لە چێشتخانەیەک بنەماڵەکان و هاوڕێکان پێکەوە ئاهەنگ دەگێرن.

Deutsche Version

?Wie wird die Einschulung gefeiert

4.

Die Einschulung findet in der Regel am ersten
Sonnabend nach den Sommerferien statt. Die Schule
bereitet ein besonderes Programm für die Einschulung
vor. Das heißt, es gibt eine Feier in der Schule. Bei der
Feier begrüßt die Schulleitung alle neuen Kinder und
sagt, in welche Klasse die Kinder gehören. Die Familie
und Freunde sind zur Einschulung eingeladen. Ganz
wichtig: Der Schulranzen und die Schultüte müssen zur
!Einschulungsfeier mit
Die Kinder der höheren Klassen führen kleine
Singspiele oder Theaterstücke auf. Danach gehen die
Kinder mit ihrer Klassenlehrerin oder ihrem
Klassenlehrer in den Klassenraum. Sie bekommen
dann ihren Stundenplan und malen oder basteln
gemeinsam. Da oft auch Zeit zum Spielen auf dem
Schulhof ist, sollten die Kinder eine bequeme Kleidung
anziehen. Die Familien trinken zusammen Kaffee und
essen Kuchen.
In der Regel gibt es vor der Einschulungsfeier auch
einen ökumenischen Schulgottesdienst in einer der
umliegenden Kirchen. Die Teilnahme am Gottesdienst
ist freiwillig.
Nach der Einschulungsfeier in der Schule wird
meistens auch zuhause oder in einem Restaurant mit
Familie und Freunden gefeiert.

وەشانی کوردی
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ئاخۆ منداڵەکەمان ئیجازەی هەیە بەتەنیا بچێتە خوێندنگە؟

ئەم گووتنە بۆ خوێندنگەی سەرەتایی بەکاردێت" :قاچی کورت ،ڕێگای
کورت ".یانی منداڵی خوێندنگەی سەرەتایی دەبێت تا ئەو جێیەی ئیمکانی هەیە
بەپێ بچنە خوێندنگە یان بە دووچەرخە یان پایسکڵ (ئەگەر بەدڵنیایییەوە
دەتوانن دووچەرخە لێخوڕن).

لە هەفتەکانی یەکەمدا ،منداڵەکان و دایک و باوکان پێکەوە دەچنە خوێندنگە.
دایک و باوکان پیشانی منداڵەکەیان دەدەن کە چرای ترافیک ،شوێنی
پەڕینەوە لەسەر شەقام و شوێنە مەترسیدارەکان لەکوێن و چۆن دەبێ
سەرنجیان بدەنێ .بەمجۆرەش زۆربەی بنەماڵەکان پێکەوە ڕێکخستن دەکەن و
بە نۆرە منداڵەکان دەبەنەوە خوێندنگە .پاش تێپەڕبوونی چەند هەفتە ،منداڵەکان
زۆربەیان ڕێگاکە فێردەبن و بەبێ دایک و باوکان دەتوانن هاتووچۆ بکەن.
هەموو منداڵەکان لەسەر ڕێگای خوێندنگە پارێزراون .ئەگەر لەسەر ڕێگای
خوێندنگە ڕووداوێک ڕوو بدات ،دەبێ خوێندنگە بەخێرایی ئاگاداربکرێتەوە.
خوێندنگە دواتر ئیدارەی بیمە ئاگاداردەکاتەوە.

ئەو مندااڵنەی دوورتر لە  2کیلۆمیتر لە خوێندنگە دەژین ،دەتوانن بەخۆڕایی
بە پاس هاتووچۆ بکەن .بۆ ئەوەش منداڵەکان کارتی هاتووچۆی خۆڕایییان
پێدەدرێت .زانیاری زیاتر لەم بارەیەوە لە خوێندنگە هەیە.

Deutsche Version

?Darf unser Kind alleine in die Schule gehen

5.

Für die Grundschule gilt es: „Kurze Beine, kurze
Wege.“ Das heißt, die Grundschulkinder sollen also
möglichst zu Fuß in die Schule gehen oder mit dem
Fahrrad fahren (wenn sie schon sicher Fahrradfahren
können).
In den ersten Wochen gehen Kinder und Eltern den
Schulweg zusammen. Die Eltern zeigen dem Kind, wie
und wo Ampeln, Zebrastreifen und gefährliche Stellen
zu beachten sind. Dabei organisieren sich oft mehrere
Familien und begleiten ihre Kinder abwechselnd. Nach
wenigen Wochen kennen die meisten Kinder den Weg
gut und können ihn ohne Erwachsene gehen.
Alle Kinder sind auf dem Schulweg versichert. Falls es
zu einem Unfall kommt, muss die Schule schnell
benachrichtigt werden. Die Schule benachrichtigt dann
die Versicherung.
Kinder, die weiter als 2 km von ihrer Schule entfernt
wohnen, können kostenlos Bus fahren. Dafür
bekommen die Kinder kostenlose Fahrkarten.
Auskunft darüber gibt die Schule.

وەشانی کوردی

.6

خوێندنگە لە ڕۆژدا چەند دەخایەنێت؟

یەک ڕۆژی خوێندنگە لە خوێندنگەی سەرەتایی بەپێی یاسا لەنێوان کاتژمێر
 7:30و  8:30بەیانی دەست پێدەکات و ماوەی  6کاتژمێری خوێندنگە
دەخایەنێت ( 1کاتژمێری خوێندنگە =  45خولەک) .هەمیشە دوو کاتژمێر
وانەگوتنەوە دوابەدوای یەکدا بەبێ پشوودان هەیە ،لەپاشان بۆ ماوەی  20تا
 30خولەک پشوودان هەیە .ئەگەر وانە لە کاتژمێر 8ی بەیانی دەست پێبکات،
ئەوە لە کاتژمێر  13کۆتایی بە کاتی خوێندنگە دێت.
خوێندنگەی سەرەتایی جێی متمانەیە
خوێندنگە سەرەتایییەکان لە نیدەرزەکسن (" )Niedersachsenجێی
متمانەن" .جێی متمانەبوون یانی منداڵەکان النیکەم لە کاتژمێر 8:00ی
بەیانییەوە هەتا کاتژمێر  13:00چاودێری دەکرێن .ئەگەر وانە پێش کاتی
دیاریکراو تەواوبێت ،منداڵەکان هەتا کاتژمێر  13:00لە خوێندنگە چاودێری
دەکرێن .لەکاتی چاودێریکردنی منداڵەکان ،منداڵەکان دەتوانن یاری بکەن یان
لە کاری گرووپی (بەکورتی پێی دەڵێن  )AGsوەکوو وەرزش ،کۆڕی گۆرانی
خوێندن یان لە شت سازکردندا بەشداری بکەن.

لە دوو ڕۆژ لە ساڵدا ،وانە پاش 3یەمین کاتژمێر کۆتایی پێدێت .ئەو دوو
ڕۆژانە لە زستان و هاوین دان ،ئەو ڕۆژانەی منداڵەکان بڕوانامەکانیان
پێدەدرێت .زۆربەی دایک و باوکان لە ڕۆژی وەرگرتنی بڕوانامەدا دێنە
شوێن منداڵەکانیان .پاش تێپەڕبوونی یەکەم نیوەی ساڵی یەکەم پۆل ،منداڵەکان
بڕوانامەیان پێنادرێت.
خوێندنگەی تەواو-ڕۆژ
زۆربەی خوێندنگە سەرەتایییەکان ئێستا وەکوو خوێندنگەی تەواو-ڕۆژ
کاردەکەن .ئەگەر منداڵەکەتان دەچێتە خوێندنگەی تەواو-ڕۆژ ،ئەوە النیکەم تا
کاتژمێر  15:30لە خوێندنگە دەبێت .لەپاش وانە ،منداڵەکەتان خواردنی ژمی
نیوەڕۆی پێدەدرێت .دایک و باوک دەبێ پارەی ژەمی خواردنی نیوەڕۆ بدەن.
لە پاشنیوەڕۆ ،منداڵەکە لە کاری گرووپی ( )AGsجۆراوجۆردا بەشداری
دەکات و خەریکی کارکردن لەسەر ئەرکەکانی خوێندنگەی دەبێت لەژێر
چاوەدێری .پێشنیاری خوێندنگەی تەواو-ڕۆژ بەپێی خوێندنگە جیاوازە.
ئەوەیکە منداڵێک چەندە دەبێت و چەندە ئیجازەی هەیە لە خوێندنگە بمێنێتەوە،
لەالیەن مامۆستاکانەوە لەڕۆژی ناونووسیکردندا شیدەکرێتەوە.

هۆرت/سەرپەرەشتی پاش خوێندنگە
لە هەندێک لە خوێندنگە سەرەتایییەکان هۆرت هەیە .هۆرت جێگایەکە کە
منداڵەکان لە پاشنیوەڕۆ چاوەدێرییان لێدەکرێت .هەروەها لە هۆرت نانی
نیوەڕۆ دەخۆن ،ئەرکەکانی خوێندنگە لەژێر چاوەدێری دا کاریان
لەسەردەکرێت و کاری گرووپی جۆراوجۆریان ( )AGsپێ پێشنیاردەکرێت.
هەندێک جار چاودێریکردنی مندااڵن تەنانەت ماوەیەکی درێژتر دەخایەنێت لە
خوێندنگە تەواو-ڕۆژەکان و منداڵەکان لەکاتی پشوودانەکانیشدا دەتوانن
چاودێریان بکرێت .هۆرت بەپێچەوانەی خوێندنگە تەواو-ڕۆژەکاندا بەخۆڕایی
نییە .جێگاکانی هۆرت هەمیشە بەخێرایی پڕدەبنەوە.

Deutsche Version

?Wie lange dauert der Schultag

6.

Ein Schultag in der Grundschule beginnt in der Regel
zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr und dauert bis zu 6
Schulstunden (1 Schulstunde = 45 Minuten). Es sind
immer zwei Unterrichtsstunden ohne Pause direkt
hintereinander, dann gibt es eine Pause von 20 bis 30
Minuten. Wenn der Unterricht um 8 Uhr beginnt,
dann ist gegen 13 Uhr der Schulschluss.
Verlässliche Grundschule
Die Grundschulen in Niedersachsen sind „verlässlich“.
Verlässlich heißt, die Kinder werden bis mindestens
von 8:00 Uhr 13:00 Uhr betreut. Wenn der Unterricht
schon früher endet, können die Kinder bis 13:00 Uhr in
der Schule betreut bleiben. In der Betreuungszeit
können Kinder spielen oder an Arbeitsgemeinschafen
(kurz AGs genannt) wie Sport, Chorsingen oder Basteln
teilnehmen.
An zwei Tagen im Jahr endet der Unterricht nach der
3. Stunde. Das sind die Tage im Winter und im
Sommer, an denen die Kinder Zeugnisse bekommen.
Viele Eltern holen ihre Kinder an den Zeugnistagen von
der Schule ab. Nach dem ersten Halbjahr der ersten
Klasse bekommen die Kinder noch kein Zeugnis.
Ganztagschule
Viele Grundschulen funktionieren inzwischen als
Ganztagsschulen. Geht das Kind in eine
Ganztagsschule, ist es bis mindestens 15:30 Uhr in der
Schule. Es bekommt dort nach dem Unterricht ein
Mittagessen. Das Mittagessen müssen die Eltern
bezahlen. Am Nachmittag nimmt das Kind an
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften (AGs) teil und
es macht unter Aufsicht die Hausaufgaben. Das
Angebot der Ganztagsschule wird je nach Schule
unterschiedlich gestaltet. Wie lange ein Kind in der
Schule bleiben muss oder darf, erklären die Lehrkräfte
bei der Anmeldung zur Schule.
Hort
An einigen Grundschulen gibt es einen Hort. Der Hort
ist ein Ort, wo die Kinder am Nachmittag betreut
werden. Auch im Hort wird Mittagessen,
Hausaufgabenbetreuung und verschiedene
Arbeitsgemeinschaften (AGs) angeboten. Häufig geht
die Betreuung sogar länger als in der Ganztagsschule
und die Kinder können dort auch in den Ferien betreut
werden. Der Hort ist im Gegensatz zur Ganztagschule
nicht kostenlos. Die Plätze im Hort sind oft schnell
vergeben.

Deutsche Version
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Wie sehen die Schulklassen aus?

وەشانی کوردی
پۆلەکانی خوێندنگە چۆنن؟
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In einer Grundschulklasse lernen bis zu 26 Kinder,
Mädchen und Jungen, gemeinsam. Die Grundschulen
in Niedersachsen sind „inklusiv“. „Inklusiv“ bedeutet,
dass Kinder mit und ohne Behinderung von Anfang an
am gemeinsamen Unterricht teilnehmen.

 منداڵی کچ و کوڕ پێکەوە وانە26 لە پۆلێکی خوێندنگەی سەرەتایی هەتا
،)Niedersachsen(  خوێندنگەی سەرەتایی لە نیدەرزەکسن.دەخوێنن
 مندااڵنی، "لەخۆگری هەموو شتێکە" وواتە.""لەخۆگری هەموو شتێکە
خاوەن یان بەبێ پێداویستی تایبەت هەر لە سەرەتاوە لە وانەیەکی هاوبەشدا
.بەشداری دەکەن

Die Klassenlehrkraft unterrichtet die Klasse fast jeden
Tag und ist die wichtigste Ansprech-Person für die
Kinder und die Eltern. Sie/Er arbeitet viele Stunden in
der Woche mit den Kindern. Es gibt auch noch
Fachlehrkräfte, die einzelne Fächer wie zum Beispiel
Mathematik oder Sport unterrichten.

 هەموو ڕۆژێک وانە دەڵێتەوە و گرنگترین کەسی جێی،مامۆستای پۆل
 مامۆستا بۆ چەندین کاتژمێر لە هەفتەدا.پەیوەندی منداڵ و دایک و باوکە
 هەروەها مامۆستای وانەی تایبەتیش هەن کە.لەگەڵ مندااڵن کاردەکات
.مامۆستای وانەیەکی تایبەتین بۆنموونە وانەی بیرکاری یان وەرزش

Eine Klasse hat häufig einen eigenen Klassenraum. Im
Klassenraum sind Kisten oder Fächern. Darin
bewahren die Kinder ihre Sachen auf, die sie für den
Unterricht brauchen.

 قوتوو و، لە ژووری پۆلەکە.پۆلێک بەگشتی یەک ژووری تایبەتی هەیە
 ئەو شتانەی بۆ، منداڵەکان شتەکانیان ڕادەگرن، لەناو ئەوانەدا.فارگۆنی لێیە
.وانەکەیان پێویستە

Deutsche Version
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Welche Unterrichtsfächer hat unser Kind?

وەشانی کوردی
منداڵەکەمان چەند جۆر وانەی هەیە؟
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In der Grundschule stehen Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht, Musik, Kunst und Sport auf dem
Stundenplan. Dazu kommen verschiedene
Arbeitsgemeinschaften, kurz AGs, genannt. Die Kinder
wählen ihre AGs selbst (zum Beispiel: Sport, Umwelt,
Technik, Musik, Schulgarten und vieles mehr). An den
meisten Schulen lernen Kinder auch den Umgang mit
Computern und Internet.

 هونەر، مۆسیقا، زانست، بیرکاری،  زمانی ئەڵمانی،لە خوێندنگەی سەرەتایی
 زۆر کاری گرووپی جیاواز هەن.و وەرزش بەشێک لە خشتەی خوێندنەکەیانە
کەیان بۆ خۆیانAGs  منداڵەکان.یان پێدەگوترێتAGs کە بەکورتی
 باخی، موسیقا، تەکنەلۆژیا، ژینگە، وەرزش:هەڵیدەبژێرن (بۆنموونە
 منداڵەکان فێردەبن، لە زۆربەی خوێندنگەکان.)خوێندنگە و زۆر گرووپی تر
.چۆن بە کۆمپیوتەر و ئینتێرنێت کاربکەن

Der Sachunterricht behandelt sehr unterschiedliche
Inhalte: Naturwissenschaftliche Fragen, GeschichtsThemen, Sexualkunde (in 3. oder 4. Klasse), politische
Bildung. Die Teilnahme am Sexualunterricht ist für alle
Pflicht. Die Schule informiert die Eltern, wann der
Sexualunterricht ansteht und welche Inhalte da
vermittelt werden. Wenn Eltern fragen zum
Sexualunterricht haben, dürfen sie gerne mit der
Klassenlehrkraft sprechen.

 پرسیارە زانیستییە.وانەی زانستی زۆر بابەتی جیاواز لەخۆدەگرێت
) و4  یان3  پەروەردەی جنسی (لە پۆلی، بابەتە مێژوویییەکان،سروشتییەکان
 بەشداریکردن لە وانەی پەروەردەی جنسیدا بۆ.زانستی رامیاری یان سیاسەت
 خوێندنگە دایک و باوکان ئاگادار دەکاتەوە چ کاتێک.هەموو زۆرەملێیە
 ئەگەر.وانەی پەروەردەی جنسی کاتی دەبێت و چ ناوەرۆکێک لەخۆدەگرێت
،دایک و باوکان سەبارەت بە وانەی پەروەردەی جنسی پرسیاریان هەبێت
.دەتوانن لەگەڵ مامۆستای وانە قسەبکەن

Auch die praktische und theoretische Vorbereitung zur
Fahrradprüfung gehört zum Lehrplan. Ab 3. Klasse
wird Englisch unterrichtet.

هەروەها ئامادەکاری کرداری و دەقی بۆ ئەزموونی پایسکل بەشێکە لە
. وە وانەی ئینگلیزی دەگوترێتەوە3  لە پۆلی.خشتەی خوێندن

Am Anfang der 1. Klasse wird vor allem spielerisch
gelernt. Dadurch wird der Übergang vom Kindergarten
in die Schule erleichtert.
Neben den Unterrichtsfächern ist das „soziale Lernen“
ganz wichtig in der Schule: Hilfsbereitschaft,
Teamgeist, Respekt, Toleranz und
Verantwortungsbewusstsein werden in allen Fächern
eingeübt.
Am Ende der 4. Klasse soll Ihr Kind sicher schwimmen
können. Das ist lebenswichtig! Deshalb bieten viele
Grundschulen auch Schwimmunterricht an. Die Kinder
haben dann die Möglichkeit, ein Schwimmabzeichen
(Seepferdchen, Bronze oder Silber) zu machen. Es ist
sehr ratsam, schon vor dem Beginn der Grundschule
die Kinder an das Wasser zu gewöhnen. Das
„Seepferdchen“ ist das erste Schwimmabzeichen, das
ein Kind bekommen kann. Es bedeutet, dass sich ein
Kind eine gewisse Zeit über Wasser halten kann. Das
Seepferdchen können Kinder schon im Alter von 4-6
Jahren schaffen.
Die Teilnahme am Sport- und Schwimmunterricht ist ein
wichtiger Teil der Erziehung und für alle Kinder
verpflichtend. Beim Sport- und Schwimmunterricht gib es
immer getrennte Umkleide-Räume für Jungen und
Mädchen. Mädchen dürfen einen GanzkörperBadeanzug (auch Burkini genannt) im Schwimmunterricht
tragen. Das gemeinsame Lernen und Spielen hilft den
Kindern, eine gute Klassengemeinschaft zu bilden.

 بەمجۆرە. فێرکاری بەشێوەی یاریکردن دەبێت، وە1 لە دەستپێکی پۆلی
.پەڕینەوە لە باخچەی مندااڵن بۆ خوێندنگە ئاسان دەکرێتەوە

: "فێربوونی کۆمەاڵیەتی" زۆر گرنگە لە خوێندنگە،لەپەنای وانەکانی خوێندن
 دڵفراوانی و، ڕیزگرتن، ڕۆحی کارکردن بە گرووپ،یارمەتیدەربوون
لێبوردەیی و هەست بە بەرپرسایەرێتیکردن لە هەموو وانەکاندا ڕاهێنانیان بۆ
.دەکرێت

 منداڵەکەتان دەبێ بە متمانەبەخۆیییەوە بتوانێت مەلە، دا4 لە کۆتایی پۆلی
 ئەوە پێداویستییەکی گرنگی ژیانە! بۆیە زۆربەی خوێندنگە.بکات
 منداڵەکان دەرفەتی. وانەی مەلەکردن پێشکەش دەکەن،سەرەتایییەکان
ئەوەیان بۆ دەرەخسێت کە پێناس یان نیشانێکی مەلەکردن (وەکوو ئەسپی
 تەنانەت پێش، پێشنیار دەکرێت. بڕۆنز یان زێو) وەدەست بێنن،ئاوی
 منداڵەکان عادەت بە چوونە ناو ئاوەوە،دەستپێکردنی خوێندنگەی سەرەتایی
 پێناسی "ئەسپی ئاوی" یەکەم پێناسی مەلەکردنە کە منداڵ بەدەستی.بکەن
 ماناکەی ئەوەیە کە منداڵێک بتوانێت بۆ ماوەیەکی دیاریکراو خۆی.دێنێت
 دا ساڵی دەتوانن پێناسی ئەسپی6-4  منداڵەکان لە تەمەنی.لەسەر ئاو ڕابگرێت
.ئاوی بەدەست بێنن

 بەشێکی زۆر گرنگی پەروەردەیە و،بەشداریکردن لە وانەی وەرزش و مەلە
 هەمیشە ژووری، لە وانەی وەرزش و مەلە.بۆ هەموو منداڵەکان زۆرەملێیە
 کچان مافی ئەوەیان هەیە کە جلی.جیای جل گۆڕین بۆ کچان و کوڕان هەیە
 پێکەوە.مەلەی سەرتاسەری (برکینیشی پێدەڵێن) لە وانەی مەلە لەبەربکەن
 یارمەتی منداڵەکان دەدات کۆمەڵگایەکی باش لە،فێربوون و یاریکردن
.پۆلەکەیاندا سازبکەن

وەشانی کوردی
.9

ئاخۆ منداڵەکەمان پێویستی بە خواردن هەیە بۆ خوێندنگە؟

نانی بەیانی زۆر گرنگە بۆ خوێندکار  -لەپێشدا لە ماڵێ و دوایەش لەکاتی
پشووداندا لە خوێندنگە .نانی بەیانی خوێندنگە "پشووی نان"یشی پێدەگوترێت.
یارمەتی منداڵەکان دەکات هەتا کاتی نانی نیوەڕۆ هۆش و زەینیان باش بێت .لە
زۆربەی خوێندنگە سەرەتایییەکان ،نانی بەیانی بەتێگڕایی لەناو وانەکەدا
ڕێکدەخریت.
دایک و باوک ئەو شتە لەناو قوتووی نان بۆ منداڵەکەیان دەپێچنەوە کە
منداڵەکە پێی خۆشە ،بۆنموونە نان لەگەل پەنیر و کاڵباس ،میوە و سەوزی.
شیرینی و سووکەژەمە ناساڵمەتەکانی تر وەکوو چیپس نابێ بە هیچ جۆرێک
بهێنن بۆ ژەمی نانخواردن .خواردنەوەیەک بۆ کاتی پشوودانەکان زۆر گرنگە.
بەاڵم تکایە بەبێ شەکر.
منداڵەکان لە خوێندنگەی تەواو-ڕۆژ یان لە هۆرت ،ژەمی نانی نیوەڕۆیان
پێدەدرێت .بۆ ئەوەیش دەبێت دایک و باوکی منداڵەکان ناونووسی بکەن و
پارەکەی بدەن.
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?Braucht unser Kind Essen für die Schule

9.

Ein Frühstück ist wichtig für Schulkinder – erst zu
Hause und dann für die Pausen in der Schule. Das
“Frühstück für die Schule wird auch „Pausenbrot
genannt. Es hilft den Kindern bis zum Mittagessen
konzentriert zu bleiben. In vielen Grundschulen wird
ein gemeinsames Frühstück in der Klasse organisiert.
Die Eltern packen in die Brot-Dose das, was ihr Kind
gerne isst, zum Beispiel Brot mit Käse und Wurst, Obst
und Gemüse. Süßigkeiten und andere ungesunde
Snacks wie Chips sollen nicht mitgebracht werden. Ein
Getränk für die Pausen ist auch sehr wichtig. Bitte
ohne Zucker.
Kinder in der Ganztagsschule oder im Hort bekommen
ein Mittagessen. Dafür müssen die Eltern das Kind
anmelden und es bezahlen.

وەشانی کوردی
 .10ئاخۆ لە ئەرکەکانی خوێندنگەدا دەبێت یارمەتی منداڵەکەمان بدەین؟
ئەرکەکانی خوێندنگە دەبێت بەسەربەخۆیی لەالیەن مندالەکانەوە تەواوبکرێت.
بەاڵم منداڵەکان دڵخۆش دەبن ئەگەر دایک و باوکان بۆیان سەرنجڕاکێش بێت
کە ئەوان خەریکی چ کارێکی خوێندنگەن .ئەوە بۆیان دەبێتە هاندەر .دایک و
باوکان تا ئەو جێیەی دەکرێت نابێت یارمەتیان بدەن .چوونکە ئەوکاتە مامۆستا
بۆی دەرناکەوێت ئاخۆ منداڵەکە لەڕاستیدا چی ئاستێکدایە.

بۆ نووسین و تەواوکردنی ئەرکەکانی خوێندنگە ،منداڵ پێویستی بە شوێنێکی
ئارام هەیە بۆ ئەوەی بتوانێت تیشک بخاتە سەر کارەکەی .منداڵ نابێت زیاتر
لە  30خولەک خەریکی ئەرکی خوێندنگە بێت .ئەگەر منداڵ پێی خۆش بێت
بۆ ماوەیەکی درێژتر کاربکات ،بەدڵنیایییەوە دەتوانێت ئەوە بکات.

لە خوێندنگە تەواو-ڕۆژەکان یان لە هۆرتیش ،منداڵەکان لەسەر ئەرکەکانی
خوێندنگە کار دەکەن .بۆ ئەوەش کاتی دیاریکراو و چاوەدێری تایبەت هەیە.
لە هەندێک لە خوێندنگەکاندا ،هەر منداڵێک خشتەی کاری تایبەتی هەیە .لە
خشتەی کاردا هاتووە کە منداڵەکە کامە ئەرکی لە چ کاتێکی دیاریکراودا،
بۆنموونە لە هەفتەیەکدا ،تەواوبکات.
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10. Müssen wir unserem Kind bei den Hausaufgaben
?helfen
Hausaufgaben sollen Kindern selbstständig machen.
Aber die Kinder freuen sich, wenn die Eltern Interesse
daran zeigen, was sie gerade für die Schule machen.
Das motiviert sie. Helfen sollen die Eltern möglichst
nicht. Sonst kann die Lehrkraft nicht einschätzen, was
das Kind schon wirklich kann.
Für die Hausaufgaben soll das Kind einen ruhigen Platz
haben, um sich zu konzentrieren. Das Kind soll nicht
länger als 30 Minuten Hausaufgaben machen. Wenn
aber das Kind länger arbeiten möchte, kann es
natürlich auch.
In der Ganztagsschule oder im Hort machen die Kinder
auch die Hausaufgaben. Dafür gibt es feste Zeiten und
eine Betreuungsperson.
An manchen Schulen bekommen die Kinder einen
individuellen Arbeitsplan. In dem Arbeitsplan steht,
welche Aufgaben das Kind in einer bestimmten Zeit,
zum Beispiel in einer Woche, schaffen soll.

وەشانی کوردی
 .11یاساکانی خوێندنگە چین؟
بۆ هەبوونی کەش و هەوایەکی باش بۆ کارکردن و فێربوون لە خوێندنگە،
هەموو منداڵەکان پێویستە بەپێی یاساکانی خوێندنگە بجووڵێنەوە.
لەکاتی ناونووسیکردندا ،دایک و باوکان زانیاریان پێدەدرێت لەسەر یاساکانی
خوێندنگە .دایک و باوکان لەماڵەوە لەگەڵ منداڵەکانیان قسەدەکەن سەبارەت
بە یاساکانی خوێندنگە .بەمجۆرە منداڵ و دایکوباوک دەزانن ،چ شتێک
ڕێپێدراوە و چ شتێک ڕێپێدراو نییە .بەتایبەتی ئەوانە بەشێکن لە یاساکانی
خوێندنگە:
 )1خۆدوور ڕاگرتن لە تووندوتیژی :بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان،
بەکارهێنانی تووندوتیژی ڕێپێدراو نییە.
 )2بەڕێز و ئیحترامەوە لەگەڵ یەک هەڵسوکەوتکردن :هیچ کەس
نابێت سووکایەتی پێبکرێت یان دووربخرێتەوە .هەموو
بەدۆستایەتی و بەڕێزەوە لەگەڵ یەک قسەدەکەین.
 )3هەموو کەس بەڕێزەوە لەگەڵ شتومەک و کەلوپەلی خوێندنگە و
هی کەسانی تر هەڵسوکەوت دەکات.
 )4ئامادەبوون لەکاتی خۆیدا :وانە هەمیشە لەکاتی خۆیدا دەست
پێدەکات .ئەگەر منداڵێک درەنگ بکەوێت ،دەبێت بڵێت بۆ و
لەبەرچی دواکەوتووە .ئەگەر درەنگکەوتنەکان بەزۆری ڕووبدەن،
پەیوەندی بە دایک و باوکی منداڵەکەوە دەگرترێت.
)5

تەلەفۆنی مۆبایل و ئامێری ئەلەکترۆنی ڕێپێدراو نین .ئەم ئامێرانە
لەکاتی خوێندنگەدا شاراوە دەمێننەوە و دەکووژێندرێنەوە.

 )6دایک وباوک و خەڵکانی غەریبەی تر بۆیان نییە لە ناو و
لەدەوروبەری موڵکی خوێندنگە بن .ئەوە بۆ پاراستن و تەنایی
منداڵەکانە.
 )7هێنانی شتی مەترسیدار بۆ خوێندنگە وەکوو چەک ،چەقۆ و هتد
ڕێپێدراو نییە.
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?11. Welche Regeln gibt es in der Schule
Für ein gutes Lern- und Arbeitsklima in der Schule
müssen sich alle Kinder an die Schulregeln halten.
Bei der Anmeldung erhalten die Eltern eine
Information mit den Schulregeln. Die Eltern
besprechen die Schulregeln zuhause mit den Kindern.
So wissen Eltern und Kinder, was erlaubt ist und was
nicht. Zu den Schulregeln gehören insbesondere:
1) Verzicht auf Gewalt: Bei Lösung von
Konflikten darf keine Gewalt angewendet
werden.
2) Respektvoller Umgang miteinander: Niemand
darf beleidigt und ausgegrenzt werden. Man
spricht freundlich und höflich miteinander.
3) Man geht achtsam mit dem Schuleigentum
und dem Eigentum anderer um.
4) Pünktlichkeit: Der Unterricht beginnt immer
pünktlich. Wenn ein Kind sich verspätet, muss
es erklären, warum. Kommen Verspätungen
oft vor, werden die Eltern des Kindes
kontaktiert.
5) Handys und private elektronische Geräte sind
unerwünscht. Sie bleiben während der
Schulzeit unsichtbar und ausgeschaltet.
6) Eltern und andere schulfremde Personen
sollen nicht auf dem Schulgelände sein. Dies
dient der Sicherheit der Kinder.
7) Das Mitbringen von gefährlichen
Gegenständen wie Waffen, Messern etc. ist
nicht erlaubt.
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12. Was müssen Eltern über Ausflüge wissen?

 دایک و باوکان دەبێ چی بزانن؟، سەبارەت بە سەفەر و گەڕانەکان.12

Auch im Kindergarten gab es schon Ausflüge, zum
Beispiel in den Tierpark oder zur Feuerwehr. Solche
Ausflüge gibt es auch in der Grundschule. Alle Kinder
sind zur Teilnahme an einem Ausflug verpflichtet. Ein
Ausflug ist ein Unterricht an einem anderen Ort als der
Schule. Meistens zahlen die Eltern für einen Ausflug
eine Kleinigkeit für den Eintritt oder für die Fahrt.

 بۆنموونە چوونە، گەشت و گەڕان هەبوون،هەروەها لە باخچەی مندااڵن
 ئەمجۆرە گەشتانە لە.باخچەی ئاژەاڵن یان ناوەندی ئاگرکووژێنەوە
 بەشداری هەموو منداڵەکان لە گەشت و.خوێندنگەی سەرەتاییش هەن
 وانەیەکە لە شوێنێکی تر جگە لە، گەشت و گەڕان.گەڕانەکاندا زۆرەملییە
 زۆربەی جار دایک و باوکان پارەی تێچوون و چوونەژوورەوە.خویندنگە
.یان خەرجی ڕێگای ئەم گەڕانانە دەدەن

Ausflüge über mehrere Tage kommen meistens erst
der 3. oder 4. Klasse vor. Man spricht dann von
Klassenfahrten. Die Kinder wohnen in einer
Jugendherberge oder einem Schul-Landheim und
essen auch dort. Vor der Klassenfahrt bekommen
Eltern Listen mit den Sachen, die das Kind für die Fahrt
braucht. Bei Problemen mit der Bezahlung der
Klassenfahrt können sich Eltern an die Klassenlehrkraft
wenden. Die Schulen unterstützen dann dabei, eine
Lösung dafür zu finden. Manchmal kann der
Förderverein die Kosten der Klassenfahrt
übernehmen. Wichtig ist, dass ihr Kind an der
Klassenfahrt teilnimmt. Sonst fühlt es sich von der
Klassengemeinschaft ausgeschlossen.

ەوە دەست4  و3  بەگشتی لە پۆلی،گەشت و گەڕانی بۆ ماوەی چەند ڕۆژ
 منداڵەکان لە هۆتێلی گەنجان. ئەودەم باس لە سەفەری پۆل دەکرێت.پێدەکەن
 بەر لە سەفەری.یان ماڵی الدێی خوێندنگە دەمێننەوە و لەوێش نان دەخۆن
 لیستێک لەو شتانەی منداڵ بۆ سەفەرەکە پێویستی دەبێت بۆ دایکوباوک،پۆل
 دایک و باوکان دەتوانن، بۆ کێشەی پارەدانی سەفەری پۆل.دەنێردرێت
 خوێندنگەکان یارمەتیدەرن بۆ.پەیوەندی بکەن بە مامۆستای پۆلەوە
 جاری وایە یانەی پاڵپشتی خەرجی.دۆزینەوەی چارەسەرێک بۆ ئەمە حاڵەتانە
 گرنگ ئەوەیە کە.سەفەری پۆل لەئەستۆ دەگرێت یان قەبووڵ دەکات
 دەنا هەست بە دابڕاوی دەکات.منداڵەکەتان لە سەفەری پۆل دا بەشداری بکات
.لە کۆمەڵگای پۆلەکەی
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13. Wer hilft uns, wenn unser Kind Probleme in der
Schule hat?

 کێ یارمەتیمان، ئەگەر منداڵەکەمان کێشەیەکی لە خوێندنگە تووشبوو.13
دەدات؟

Manchmal kommt ihr Kind traurig oder auch empört
aus der Schule. Die Eltern sollen immer fragen, was
passiert ist. Wenn es oft passiert, sollen die Eltern die
Klassenlehrkraft ansprechen.

.جاری وایە منداڵەکەتان بە خەمباری یان تووڕەیی لە خوێندنگەوە دەکەڕێتەوە
 ئەگەر ئەم شتە. چی بووە،دایک و باوک پێویستە هەمیشە پرسیار بکەن
. دەبێ دایک وباوک لەگەل مامۆستای پۆل قسەبکەن،بەزۆری ڕووبدات

Wenn sich Kinder oft untereinander streiten, ist es
gut, die beteiligten Kinder und deren Eltern
anzusprechen. Meistens sind beide Kinder am Konflikt
beteiligt.
Wenn Kinder Probleme mit einer Lehrkraft haben,
können die Eltern mit dieser Lehrkraft sprechen oder
die Klassenlehrkraft oder die Schulleitung ansprechen.
Je nachdem, um welche Art Problem es sich handelt,
kann auch der Klassen-Elternrat eingeschaltet werden.
Der Klassen-Elternrat wird auch KlassenElternvertretung genannt. Das sind Eltern, die zur
Elternvertretung gewählt wurden und das Bindeglied
zwischen der Klassenlehrkraft und den Eltern sind.
Manche Schulen haben Personal für eine individuelle
Beratung in Problemfällen. Das sind die
Sozialpädagogen oder Beratungslehrkräfte. Auch diese
Personen können in Konfliktsituationen angesprochen
werden.

 زۆر باشە لەگەڵ منداڵە،ئەگەر مندااڵن زۆر لەنێوان خۆیاندا شەڕ بکەن
 زۆربەی جار هەردوو.بەشداربووەکان و دایک و باوکیان قسە بکرێت
.منداڵەکە لە کێشەکەدا بەشدارن
 دایک و باوکان،ئەگەر منداڵەکان کێشەیان لەگەل مامۆستایەک هەبێت
دەتوانن لەگەڵ ئەو مامۆستایە یان مامۆستای پۆلەکە یان بەڕێوەبەری خوێندنگە
 ئەنجومەنی دایک و باوکان ی پۆل، بەپێی ئەوەی چ جۆر کێشەیەکە.قسەبکەن
 هەروەها، ئەنجومەنی دایک و باوکان ی پۆل.دەتوانرێت ئاگادار بکرێتەوە
 ئەوانە ئەو.ئەنجومەنی نوێنەرایەتی دایک و باوکان یشی پێ دەگووترێت
دایک و باوکان ەن کە بۆ نوێنەرایەتی دایک و باوکان هەڵبژێردراون و پردی
.پەیوەندی نێوان مامۆستای پۆل و دایک و باوکان ن

. کەسیان هەیە بۆ ڕاوێژی تایبەتی لە کێشەکاندا،هەندێک لە خوێندنگەکان
 لە بارودۆخی ئاوادا کە.ئەوانە مامۆستای کۆمەاڵیەتی یان ڕاوێژکارن
.کێشەیەک هەیە دەتوانن لەگەڵ ئەم کەسانە قسەبکەن
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14. Wir sprechen zu Hause unsere Muttersprache. Ist
das schlecht für unser Kind?

 ئاخۆ ئەوە بۆ. ئێمە لە ماڵەوە بە زمانی دایکی خۆمان قسەدەکەین.14
منداڵەکەمان خراپە؟

Ein klares Nein! In vielen Ländern der Erde wachsen
Kinder zweisprachig oder mehrsprachig auf. Zweioder Mehrsprachigkeit ist also etwas Normales.
Wissenschaftliche Studien konnten belegen, dass
Mehrsprachigkeit positiv für das Kind ist. Wer zwei
oder mehr Sprachen beherrscht, hat später bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zweisprachigkeit ist
nicht die Ursache für schlechte Leistungen in der
Schule. Es ist möglich, dass ein Kind Deutsch als
Unterrichtsprache nicht ausreichend kann. Dafür kann
die Schule Unterstützung organisieren. Ein Gespräch
mit der Klassenlehrkraft und mit einem Dolmetscher
kann helfen, herauszufinden, warum ein Kind
Schwierigkeiten hat.

 مندااڵن بە دوو زمان یان،یەکی زۆر ڕوون! لە زۆربەی واڵتانی دونیادا-نا
. دوو یان چەند زمانە بوون شتێکی ئاسایییە.چەندین زمان پەروەردە دەکرێن
لێکۆڵینەوە زانیستییەکان سەلماندوویانە کە زانینی زیاتر لە زمانێک بۆ منداڵ
 لە داهاتوودا، ئەو کەسانەی دوو یان چەند زمان دەزانن.شتێکی ئەرێنییە
 زانینی دوو زمان هۆکاری کارامەیی.شانسی باشتری لە بازاڕی کاردا هەیە
 لەوانەیە منداڵێک توانایی باشی بەسەر زمانی ئەڵمانی.الواز لە خوێندنگە نییە
. بۆ ئەوەش خوێندنگە دەتوانێت یارمەتی بدات.دا نەبێت وەکوو زمانی وانە
گفتوگۆیەک لەگەڵ مامۆستای پۆل و لەگەڵ وەرگێڕێکی زارەکی دەتوانێت
.یارمەتیدەر بێت بۆ زانینی ئەوەیکە بۆ منداڵێک گیروگرفتی هەیە
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15. Wie kann unser Kind unsere Herkunftssprache
auch in der Schule lernen?
Es ist möglich, dass für Ihr Kind an seiner Schule
zusätzlich zum Pflichtunterricht herkunftssprachlicher
Unterricht in seiner Herkunftssprache eingerichtet
wird. Das gilt besonders an Grundschulen, aber auch
an den weiterführenden Schulen ab Klasse 5.
Sie stellen einen Antrag für Ihr eigenes Kind an die
Schulleitung, die dann den Antrag an die zuständige
Landesschulbehörde weiterleitet. Die
Landesschulbehörde entscheidet.
Wenn Sie Ihr Kind angemeldet haben und der
Unterricht eingerichtet werden kann, ist Ihr Kind
verpflichtet, mindestens ein Jahr am Unterricht
teilzunehmen.
Der Unterricht wird benotet und ist als Zusatznote
versetzungswirksam.
Wenn Ihr Kind im Herkunftsland Unterricht hatte,
legen Sie bitte Zeugnisse vor. Es ist möglich, dass Ihr
Kind in der Herkunftssprache geprüft wird, in der es
unterrichtet wurde. Wenn das Kind die Prüfung
besteht, kann die Herkunftssprache eine
Fremdsprache ersetzen.
Wenden Sie sich bitte an die Schulleitung, die Ihnen
bei den Anträgen helfen kann und Sie berät.

وەشانی کوردی

 منداڵەکەمان چۆن دەتوانێت زمانی دایکی خۆی لە خوێندنگە فێربێت؟.15
 بە زمانی دایکی خۆی وانەی،دەشێت کە منداڵەکەتان لەپەنای وانەی خوێندنگە
 هەروەها بۆ، ئەمە بەتایبەت بۆ خوێندنگەی سەرەتایییە.بۆ دابندرێت
.ەوە5 خوێندنگەی مامناوەندی لە پۆلی
ئێوە داواکارییەک بۆ منداڵەکەتان بۆ بەڕێوەبەری خوێندنگە دەنێرن و ئەویش
ئیدارەی. داواکارییەکە بۆ ئیدارەی خوێندنگەی فێدراڵی بەرپرس دەنێرێت
.خوێندنگەی فێدراڵ بڕیاردەدات
،ئەگەر منداڵەکەتان ناونووسی کرد و وانەکە ئیمکانی ڕێکخستنی هەبوو
.منداڵەکەتان بەرپرسە النیکەم بۆ ماوەی یەک ساڵ لە وانەکەدا بەشداری بکات
وانەکە دەنرخێندرێت و نمرەی بۆ دیاری دەکرێت و وەکوو نمرەیەکی زیاد
.لەسەر بڕوانامەکەی کارتێکردنی دەبێت
 تکایە بڕوانامەکەی،ئەگەر منداڵەکەتان لە واڵتی دایک وانەی هەبووە
 دەشێت کە منداڵەکەتان لە زمانی دایک تاقیکردنەوەی بۆ.پێشکەش بکەن
 ئەگەر. هەر ئەو زمانەی کە لە وانەکەی دەرسی پێگوتراوە،ڕێک بخرێت
 ئەوە زمانی دایک،منداڵەکەتان لە تاقیکردنەوەکەدا سەرکەوتنی بەدەست هێنا
.وەکوو زمانێکی بیانی لەسەر بڕوانامەکەی دەستنیشان دەکرێت
تکایە پەیوەندی بکەن بە بەڕێوەبەری خوێندنگەوە بۆ ئەمجۆرە داواکاریییانە
.یارمەتیتان دەدات و زانیاریتان دەداتێ
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 .16چۆن دەزانین ئاخۆ منداڵەکەمان خوێندنەکەی باشە؟
دایک و باوکان ئیمکانی زۆریان هەیە بۆ ئەوەی ئاگاداربن لە شێوەی
گەشەسەندنی منداڵەکەیان لە خوێندنگە .ئەو شتانە هەن :نمرەکانی خوێندنگە لە
وانە جیاوازەکان ،بڕوانامە و گفتوگۆ لەگەڵ مامۆستاکان.
بەپێی ئەوەی لە کامە خوێندنگەیە ،گفتوگۆکردن لەگەڵ مامۆستاکان بە
شێوەیەکی جیاواز پێک دێت .ئەم جۆرانە لەخۆدەگرێت :گفتوگۆکردن لەسەر
ڕەوشی فێربوون لە دانەدانەی وانەکان ،گفتوگۆی دایکوباوک-منداڵ و ڕۆژی
پرسوڕای دایک وباوک.

نمرەی خوێندنگە
لە یەکەم دوو ساڵی خوێندنگەی سەرەتایی ،منداڵەکان جارێ هیچ نمرەیان
پێنادرێت .زۆربەی جاران کارەکانیان بە وێنوچکەی دەموچاوێکی پێکەنینی
 یان ئەستێرەیەک * دەنرخێندرێت.
لە پۆلی  3یەمەوە  ،منداڵەکان بۆ کارەکانی پۆلەکەیان ،تاقیکردنەوەکان و
ئەرکەکانی تر ،نمرە وەردەگرن .کاتە دیاریکراوەکان بۆ کارەکانی پۆل و
تاقیکردنەوەکان پێش وەخت بە دایک و باوکان ڕادەگەیەندرێن ،بۆنموونە
لەڕێگای "بۆخچەی پەیوەندییەکان" یان "بۆخچەی نامەکان"" .بۆخچەی
پەیوەندییەکان" یان "بۆخچەی نامەکان" ،بۆخچەیەکە تایبەت بەو نامانەی
لەالیەن خوێندنگەوە بۆ دایک و باوکان دەنێردرێن.
لە هەڵسەنگاندن و نرخاندنی وانەیەک ،بەشداری زارەکی منداڵ لە وانەدا زۆر
گرنگە ،کەواتە ئەو جۆرەی منداڵ وانەکە لێکدەداتەوە و لێی تێدەگات .لە ئاڵمان
نمرەی  1تا  6دەدرێت - 1 :زۆرباش و  - 6ناشیاوە.
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16. Wie erfahren wir, ob sich unser Kind gut in der
?Schule entwickelt
Die Eltern haben viele Möglichkeiten zu erfahren, wie
sich ihr Kind in der Schule entwickelt. Es gibt:
Schulnoten in den Unterrichtsfächern, Zeugnisse und
Gespräche mit den Lehrkräften.
Je nach Schule sind die Gespräche mit den Lehrkräften
unterschiedlich ausgestaltet. Dazu gehören:
Lernstands-Gespräche in einzelnen Fächern, ElternKind-Gespräche und Elternsprechtage.
Schulnoten
In den ersten zwei Klassen der Grundschule
bekommen die Kinder noch keine Noten. Häufig
* werden ihre Arbeiten mit Smileys  oder Sternchen
bewertet.
Ab 3. Klasse bekommen die Kinder Noten für
Klassenarbeiten, Tests und andere Aufgaben. Termine
für Klassenarbeiten und Tests werden den Eltern
rechtzeitig mitgeteilt, zum Beispiel in der
„Kommunikations“- oder „Postmappe“. Die
„Kommunikations- oder „Postmappe“ ist eine
aufklappbare Mappe, in der Briefe von der Schule an
die Eltern übergeben werden.
Ganz wichtig für die Gesamtbewertung in einem Fach
ist auch die mündliche Beteiligung im Unterricht, das
heißt, wie das Kind im Unterricht mitarbeitet. In
Deutschland werden die Noten von 1 bis 6 vergeben: 1
- sehr gut und 6 - ungenügend.

بڕوانامەکان
لە کۆتایی پۆلی  1و  2دا بڕوانامەیەک هەیە ،بەاڵم هیچ نمرەی تێدا نییە .لەناو
ئەم بڕوانامەیەدا ،گەشەکردن و پەرەپێدانی منداڵەکە بە نووسین شیکراوەتەوە.
هەروەها هەڵسووکەوتی کار و کۆمەاڵیەتی و ویست و حەزەکانی منداڵەکە
لەناو ئەم بڕوانامەیەدا نووسراون .جۆری دەربڕینی ڕاپۆرتەکە لە
بڕوانامەکەدا بەباری ئەرێنی دا دەشکێتەوە ئەگەرچی الوازیش نیشان بدەن.
نموونەیەک" :هانێس دەتوانێت دەقی گونجاو لەگەڵ تەمەنی خۆی ،زۆر بە
پاراوی بخوێنێتەوە ".بە زمانێکی ڕاشکاوانە ،واتە هانێس ئێستا ناتوانێت باش
بخوێنێتەوە ،بەاڵم پێشکەوتنی هەبووە .بۆیە هەمیشە زۆر بەقازانجە ،بەوردی
لە مامۆستای پۆل پرسیار بکرێت ئاخۆ منداڵەکە پێشکەوتنی چۆنە.
بڕوانامەی بە نمرەوە لە پۆلی 3ەوە هەیە ،دوو جار لە ساڵدا .پاش ئەوەی
نیوەی ساڵ تێپەڕبوو (لە زستان) ،منداڵەکان بڕوانامەی-نیوەی ساڵ وەردەگرن
و لە کۆتایی سالی خوێندنیش ،بڕوانامەیەکی تەواوی ساڵ (پێش کاتی
پشوودانی هاوین) وەردەگرن.

Zeugnisse
Am Ende der 1. und 2. Klasse gibt es ein
Berichtszeugnis, in dem keine Noten stehen. Darin ist
die Entwicklung des Kindes mit Worten beschrieben.
Auch Arbeits-, Sozialverhalten und Interessen des
Kindes sind in dem Berichtszeugnis erfasst. Die
meisten Formulierungen der Berichtszeugnisse klingen
positiv, auch wenn sie auf Schwächen hinweisen. Ein
Beispiel: "Hannes kann altersgerechte Texte
zunehmend flüssiger vorlesen." Im Klartext heißt es,
dass Hannes noch nicht gut lesen kann, aber
Fortschritte macht. Daher ist es oft sinnvoll, bei der
Klassenlehrkraft genau nachzufragen, wie sich das
Kind so macht.
Zeugnisse mit Noten gibt es ab 3. Klasse zweimal pro
)Schuljahr. Nach einem halben Jahr (im Winter
erhalten die Kinder ein Halbjahres-Zeugnis und am
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Ende eines Schuljahres ein Ganzjahreszeugnis (vor den
Sommerferien).
Eine Versetzung - also der Wechsel in die nächste
Klasse – findet statt, wenn das Kind in allen Fächern
mindestens die Note „ausreichend“ (4) hat. Das Kind
darf aber auch in einem Fach die Note „mangelhaft“
(5) haben.
Mit dem Halbjahreszeugnis der 4. Klasse bewerben
sich die Kinder um einen Platz an einer
weiterführenden Schule (ab 5. Klasse).
Lernstands-Gespräch
Die Klassenlehrkraft, also die Lehrkraft, die die
Schulklasse leitet, berichtet den Eltern, wie sich ihr
Kind entwickelt. Die Klassenlehrkraft gibt Tipps, wo es
unterstützt werden kann. Für das LernstandsGespräch müssen sich die Eltern in der Regel
anmelden. Die Kinder bekommen einen Brief mit
Terminvorschlägen. Es ist ratsam, offen über familiäre
Probleme mit der Klassenlehrkraft zu sprechen, zum
Beispiel über schwere Krankheiten oder Scheidung. So
kann die Klassenlehrkraft besser das Kind verstehen
und es bei Schwierigkeiten unterstützen.
Eltern-Kind-Gespräch
An einigen Schulen finden auch Eltern-Kind-Gespräche
statt. Diese Gespräche werden zwischen der
Klassenlehrkraft, den Eltern und dem Kind geführt. Es
ist also ein Lernstands-Gespräch mit dem Kind. Das
Kind soll sich selbst einschätzen und Stellung zu
Problemen nehmen. Da das Kind dabei ist, sollen
mögliche Probleme auf kindgerechte Art
angesprochen werden. Die Eltern-Kind-Gespräche
finden in der Regel 2 Mal im Schuljahr statt. Die Kinder
bekommen einen Brief mit Terminvorschlägen.

Elternsprechtag
2 Mal im Jahr gibt es einen Elternsprechtag, an dem
alle Lehrkräfte für die Eltern Gesprächs-Termine
anbieten. Dann können sich Eltern über die
Lernerfolge ihrer Kinder in den einzelnen Fächern
informieren.
Bei Verständnisschwierigkeiten können Eltern einen
Dolmetscher mitbringen.
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 کاتێک بەڕێوە دەچێت کە منداڵەکە-  واتە گۆڕین بۆ پۆلی سەروتر- گواستنەوە
 بەاڵم دەکرێت.)ی هەبێت4( "لە هەموو وانەکاندا النیکەم نمرەی "شیاو
.) بێت5( "منداڵەکە نمرەی وانەیەکی "کەم
 منداڵەکان دەتوانن ناونووسی بکەن بۆ،4 بە بڕوانامەی نیوەی ساڵی پۆلی
.)5 خوێندنگەیەکی مامناوەندی (لە پۆلی

گفتوگۆ لەسەر ڕەوشی فێربوون
 بە دایک و باوکان، ئەو مامۆستایەی پۆلەکە بەڕێوە دەبات،مامۆستای پۆل
 مامۆستای پۆل هەندێک.ڕادەگەیەنێت کە پێشکەوتنی منداڵەکەیان چۆن بووە
 بۆ گفتوگۆ.پێشنیار دەکات کە منداڵەکە چۆن یارمەتی و پشتیوانی لێبکرێت
.لەسەر ڕەوشی فێربوون دەبێ دایک و باوکان بەپێی ڕێسا ناونووس بکەن
.منداڵەکان نامەیەکیان پێدەدرێت کە کاتە دیاریکراوە پێشنیارکراوەکانی تێدایە
پێشنیار دەکرێت کە جاروبار لەگەڵ مامۆستای پۆل سەبارەت بە کێشەکانی
 بۆنموونە سەبارەت بە نەخۆشییە درێژخایەنەکان یان،بنەماڵە قسەبکرێت
 بەمجۆرە مامۆستای پۆل باشتردەتوانێت لە منداڵەکە تێبگات و.جیابوونەوە
. پشتگری لێ بکات،ئەگەر کێشەیەکیش هەبێت

منداڵ-دایک و باوک-گفتوگۆی
.منداڵیش بەڕێوە دەچێت-دایک و باوک- گفتوگۆی،لە هەندێک لە خوێندنگەکان
 هەروەها. دایک و باوک و منداڵدا دەبن،ئەم گفتوگۆیانە لەنێوان مامۆستای پۆل
.گفتوگۆیەک لەسەر ڕەوشی فێربوون لەگەڵ منداڵەکەش بەڕێوە دەچێت
 چونکە. خۆی هەڵسەنگێنێ و کێشەکانی باس بکات،منداڵەکە دەبێ خۆی
 واباشترە کە کێشەکان بەجۆرێک باس بکرێن،منداڵەکەش لەوێ ئامادە دەبێت
 جار لە2 منداڵ بەپێی ڕێسا-دایک و باوک- گفتوگۆی.کە بۆ منداڵەکە شیاو بێت
 منداڵەکان نامەیەکیان پێدەدرێت کە کاتە دیاریکراوە.ساڵدا بەڕێوە دەچێت
.پێشنیارکراوەکانی تێدایە

ڕۆژی پرس و ڕای دایک و باوک
 ئەو ڕۆژەی هەموو، ڕۆژی پرس وڕای دایک و باوک هەیە، جار لە ساڵدا2
 کاتی دیاریکراو بۆ گفتوگۆ لەگەڵ دایک و باوکان پێشنیار،مامۆستاکان
 بەمجۆرە دایک و باوکان دەتوانن سەبارەت بە فێربوونی.دەکەن
.سەرکەوتووانەی منداڵەکانیان لە دانە دانەی وانەکان ئاگادار بکرێنەوە
 دایک و باوکان دەتوانن وەرگێڕێکی،ئەگەر کێشەی تێگەیشتن هەبێت
.زارەکی لەگەڵ خۆیان بێنن

وەشانی کوردی
 .17لە شەوی دایک و باوکان باسی چی دەکرێت؟
شەوی دایک و باوکان بەپێی ڕێسا  2جار لە ساڵدا بەڕێوە دەچن .شەوی دایک
و باوکان بۆ ئاگادارکردنی دایک و باوکان سەبارەت بە باس و بابەتە
بەڕۆژەکانی پۆلەکان و خوێندنگە ،خشتەی فێربوون و کێشەکانە .هەروەها
جەژنەکان ،گەشت و گەڕانەکان و سەفەری پۆلەکان بڕیاریان لەسەر دەدرێت.
لە شەوی دایک و باوکان دا ،مامۆستاکان دەتوانن لەگەڵ دایک و باوکان و
هەروەها دایک و باوکان لەگەڵ یەکتر ئاشنا بن .لە چوارچێوەی شەوی دایک
و باوکان دا ،نوێنەری دایک و باوکان هەڵدەبژێردرێت .شەوەکە ناوی شەوی
دایک و باوکان ە ،بەاڵم ئەگەر دایک یان باوک تەنیا یەکێکیان لە شەوەکەدا
ئامادە بێت ،گونجاوە.

بەشداریکردن لە شەوی دایک و باوکان دا زۆر گرنگە بۆ ئەوەی
هەڵسەنگاندنێکی گشتیت هەبێت سەبارەت بە بارودۆخی هەنووکەیی پۆلەکە و
هەروەها بۆ ئەوەی پەیوەندیت لەگەڵ دایک و باوکان ی تر بهێڵیتەوە .ئەگەر
کێشەی زمانت هەیە ،هێنانی وەرگێڕێکی زارەکی بۆ شەوی دایک و باوکان
ڕێپێدراوە.

گرنگ :لە شەوی دایک و باوکان دا ،باسی نمرەی تاک بە تاکی مندااڵن
ناکرێت .بۆ ئەوە گفتوگۆ لەسەر ڕەوشی فێربوون ،گفتوگۆی دایک وباوک-
منداڵ و ڕۆژی پرس وڕای دایک و باوک هەیە.
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?17. Was wird an einem Elternabend besprochen
Elternabende finden in der Regel 2 Mal im Schuljahr
statt. Die Elternabende sind für die Information der
Eltern über aktuelle Schul- und Klassenthemen, den
Lehrplan und mögliche Probleme. Auch Feste,
Ausflüge und Klassenfahrten werden geplant. An
einem Elternabend können sich Lehrkräfte und Eltern
sowie Eltern unter sich kennenlernen. Im Rahmen des
Elternabends werden Elternvertreter gewählt. Es heißt
zwar Elternabend, aber es reicht, wenn ein Elternteil
anwesend ist.
Die Teilnahme an den Elternabenden ist sehr wichtig,
um einen Überblick über die aktuelle Situation der
Klasse zu haben und Kontakt zu anderen Eltern zu
pflegen. Bei sprachlichen Schwierigkeiten kann ein
Dolmetscher in den Elternabend mitgebracht werden
kann.
Wichtig: An einem Elternabend werden nicht die
Noten der einzelnen Kinder diskutiert. Dafür gibt es
die Lernstands-Gespräche, Eltern-Kind-Gespräche und
den Elternsprechtag.
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 .18چ جەژنێک یان بۆنەیەک لە خوێندنگە ئاهەنگی بۆ دەگێردرێت؟
دایک و باوک و منداڵەکان نزیکەی هەموو جەژنەکان لە سەردەمی باخچەی
مندااڵنەوە دەناسن .هەروەها لە خوێندنگەی سەرەتایی ،جەژنە کریستیانیەکان
وەکوو کریسمەس و ئۆستەرن ،ڤێستیڤاڵی خوێندنگە و فاشینگ جەژن دەکرێن.
زۆربەی منداڵەکان جەژنی فاشینگیان خۆشدەوێت (کەرنەڤاڵیشی پێدەڵێن).
جەژنی فاشینگ 7 ،هەفتە پێش ئۆستەرن جەژن دەگیرێت ،واتە پێش کاتی
بەرۆژوو بوون .لە جەژنی فاشینگدا منداڵەکان جلوبەرگی ڕەنگاوڕەنگ لەبەر
دەکەن .لە هەندێک لە خوێندنگەکان ،هەموو ساڵێک دروشمێکی نوێ هەیە بۆ
جلوبەرگ و پۆشاکی فاشینگ ،بۆنموونە سیرکوس و دنیای ئاو .هەرکەس
دەتوانێت بۆخۆی جلوبەرگەکان سازبکات یان لە دووکانەکان و لەسەر
ئینتێرنێت بیانکڕێت .لە جەژنی فاشینگ لە زۆربەی خوێندنگە سەرەتایییەکان
وانە ناگوترێنەوە .منداڵەکان گۆرانی دەخوێنن ،هەڵدەپەڕن و لە نواندنی سەر
شەقامەکاندا بەشداری دەکەن.
ئەو مندااڵنەی کە ئایینێکی جیاوازیان هەیە ،دەتوانن لە جەژنە کریستیانیەکاندا
(جەژنی ئەدوێنت و ئۆستەر و کریسمەس) بەشداری نەکەن .بۆ ئەوەش دەبێ
دایک و باوکان پێشتر لەگەڵ مامۆستای پۆلەکە قسە بکەن.
بەپێی ویست و حەز ،جەژن و دابونەریتە ئایینەکانی تریش دەتوانرێت لە پۆلدا
باسیان لەسەر بکرێت و بکرێن بە جەژن (بڕوانە خاڵی  .)23وا باشترە کە
گفتوگۆیەک بکرێت لەم بارەیەوە لەگەڵ مامۆستای پۆلەکە.
ڕۆژی لەدایکبوونەکان لە ئاڵمان زۆر بە چێژەوە جێژنیان بۆ دەگێڕدرێت .بۆ
ئەوەش لە پۆلدا ،ڕۆژئەژمێرێکی تایبەت بە ڕۆژی لەدایکبوونەکان هەیە.
کاتێک منداڵێک ڕۆژی لەدایکبوونیەتی ،زۆربەی جار شتێکی تایبەتی
دەکرێت .ئەو منداڵەی ڕۆژی لەدایکبوونیەتی بۆی هەیە کایەک یان گۆرانییەک
ئارەزوو بکات .هەموو پیرۆزبایی لە منداڵەکە دەکەن .زۆربەی جاریش نانی
بەیانی لە پۆلدا دەبێت ،لەوێدا ئەو منداڵەی ڕۆژی لەدایکبوونیەتی شتێک بۆ
خواردن دێنێت بۆ پۆلەکە .زۆربەی جار کەیک یان مافێن دێنن .بۆ ئەوەی
هەموو منداڵەکان پێکەوە نان بخۆن ،وا باشترە پێشتر لە مامۆستای پۆلەکە
پرسیار بکرێت ئاخۆ کەسێک لە پۆلدا ئالێرژی (حەساسیەتی) هەیە.

Deutsche Version

?18. Welche Feste werden in der Schule gefeiert
Fast alle Feste kennen Eltern und Kinder schon aus
dem Kindergarten. Auch in der Grundschule werden
also die christlichen Feste wie Weihnachten und
Ostern, das Schulfest und Fasching gefeiert.
Die meisten Kinder lieben Fasching (auch Karneval
genannt). Fasching feiert man 7 Wochen vor Ostern,
also vor der Fastenzeit. Am Fasching verkleiden sich
Kinder in bunte Kostüme. An manchen Schulen gibt es
jedes Jahr ein neues Motto für die Kostüme, wie zum
Beispiel Zirkus oder Wasserwelt. Die Kostüme kann
man selbst basteln oder in vielen Geschäften und im
Internet kaufen. Am Fasching findet an vielen
Grundschulen kein Unterricht statt. Die Kinder singen,
tanzen und nehmen an Straßenumzügen teil.
Kinder, die einer anderen Religion angehören, können
sich von den christlichen Festen (Adventsfeier und
Oster- und Weihnachtsgottesdienst) befreien lassen.
Dafür müssen die Eltern mit der Klassenlehrkraft
rechtzeitig sprechen.
Auf Wunsch können auch andere religiöse Traditionen
und Feste im Unterricht thematisiert und gefeiert
werden (siehe dazu auch Punkt 23). Es lohnt sich, ein
Gespräch darüber mit der Klassenlehrkraft zu führen.
Kindergeburtstage werden in Deutschland gern
gefeiert. Dafür gibt es in der Klasse extra einen
Geburtstagskalender. Wenn ein Kind Geburtstag hat,
wird meistens etwas Besonderes gemacht. Das
Geburtstagkind darf sich ein Spiel oder ein Lied
wünschen. Alle gratulieren dem Kind. Und es gibt oft
auch ein Klassen-Frühstück, zu dem das
Geburtstagskind für die Klasse etwas zu essen bringt.
Oft sind es Kuchen oder Muffins. Damit alle Kinder
mitessen, ist es ratsam, die Klassenlehrkraft zu fragen,
ob jemand Allergien hat.

وەشانی کوردی

 .19منداڵەکەمان بۆ جەژنی ڕۆژی لەدایکبوون بانگهێشت کراوە .دەبێ
ئێمە چی بزانین؟
وا باوە کە ئەو منداڵەی ڕۆژی لەدایکبوونیەتی ،هاوڕێکانی و هاوپۆلەکانی بۆ
جەژنی ڕۆژی لەدایکبوونەکەی بانگهێشتن دەکات .ئەو منداڵەی ڕۆژی
لەدایکبوونی هەیە ،داوەتنامەکان بەسەر منداڵەکاندا باڵودەکاتەوە .جەژنەکە یان
لە ماڵەوە یان لە شوێنێکی تر بەڕێوە دەچێت ،بۆنموونە :لە مۆزەخانە ،لە
مەلەوانگە یان حەوزی مەلە یان لە شوێنێکی جوانی یاریکردن .لە زۆربەی
بنەماڵەکان وا باوە کە ئەو منداڵەی ڕۆژی لەدایکبوونی هەیە ،دەتوانێت بە قەد
ژمارەی تەمەنی مندااڵن بانگهێشت بکات ،بۆنموونە 8 ،ساڵ 8 ،میوان.
میوانەکان دیاری پچکۆلە لەگەڵ خۆیان دێنن .دەتوانێت کتێىێک بێت ،سی.دی،
یاریێک یان کۆپۆنێکی سینەما بێت .بۆ مندااڵنی لە تەمەنی خوێندنگەی
سەرەتایی ،دایک و باوکان منداڵەکان دێنن بۆ جەژنی لەدایکبوونەکە و
لەپاشان دێن دەیانبەنەوە .هەندێک جار دایک و باوکی ئەو منداڵەی ڕۆژی
لەدایکبوونی هەیە ،دایک وباوکی منداڵە میوانەکان بانگهێشت دەکەن بۆ
خواردنەوەیەک بۆ ئەوەی یەکتر باشتر بناسن.

Deutsche Version

19. Unser Kind ist zum Geburtstag eingeladen. Was
?müssen wir wissen
Es ist üblich, dass das Geburtstagskind seine Freunde
und Klassenkamerad*innen zu einer Geburtstagsparty
einlädt. Das Geburtstagskind verteilt die Einladungen
dafür. Die Party kann zuhause oder auch an einem
anderen Ort organisiert werden, zum Beispiel: im
Museum, im Schwimmbad oder auf einem schönen
Spielplatz. In vielen Familien darf das Geburtstagskind
so viele Kinder zur Geburtstagsparty einladen, wie alt
es an Jahren geworden ist, also zum Beispiel 8 Jahre, 8
Gäste. Die Gäste bringen kleine Geschenke mit. Das
kann ein Buch, eine CD, ein Spielzeug oder auch ein
Gutschein fürs Kino sein. Im Grundschulalter bringen
die Eltern ihre Kinder zur Geburtstagsparty und holen
sie auch wieder ab. Oft laden die Eltern des
Geburtstagskindes die Eltern der Gastkinder noch auf
ein Getränk ein, um sich besser kennenzulernen.

وەشانی کوردی
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 .20ئێمە دەبێ چی بکەین ئەگەر منداڵەکەمان نەخۆشبێت؟

?20. Was müssen wir tun, wenn unser Kind krank ist

ئەگەر منداڵەکان بەهۆی نەخۆشییەوە نەچنەوە خوێندنگە ،دایک و باوکان
دەبێ تەلەفون بۆ خوێندنگە بکەن و ئاگاداریان بکەنەوە کە مندالەکە نەخۆشە.
دایک وباوک پێویستە پێش دەست پێکردنی خوێندنگە ،تەلەفون بۆ ئۆفیسی
خوێندنگە بکەن .ئەگەر منداڵەکە زیاتر لە  3ڕۆژ نەخۆش بێت ،ئەوە دایک
وباوک دەبێت ئاگادارییەک بە نووسراوە بۆ مامۆستای پۆل بنێرن .ئەم
ئاگادارکردنەوەیە "لێبوورین"یشی پێدەڵێن .لەسەر ئینتێرنێت نووسراوەی
ئاگادارکردنەوە بۆ نەخۆشبوونی منداڵ بەئاسانی دەبیندرێتەوە.

Wenn Kinder wegen Krankheit nicht in die Schule
gehen, müssen die Eltern die Schule anrufen und das
Kind als krank melden. Die Eltern rufen dann das
Sekretariat der Schule noch vor dem Schulbeginn an.
Ist das Kind länger als 3 Tage krank, müssen die Eltern
eine schriftliche Mitteilung an die Klassenlehrkraft
übergeben. Diese Mitteilung wird auch
„Entschuldigung“ genannt. Im Internet findet man
fertige Vordrücke für die schriftliche Krankmeldung
des Kindes.

ئەگەر منداڵەکە بۆ ماوەیەکی درێژ نەخۆش بێت ،نووسراوی لێبورینی دایک
وباوک بەس نییە .چونکە دایک وباوک دەبێ لەگەڵ منداڵەکە بچن بۆ الی
دوکتور .دوکتور نامەیەکی نەخۆشبوونی دەداتێ ،واتە نامەی پشتڕاستکردنەوە
نەخۆشبوونی منداڵەکە لەالیەن دوکتورەوە بۆ خوێندنگە .بۆ ئەو نەخۆشیانەی
کە گواسترا وەن ،منداڵ دەبێت ئەوەندە لە ماڵ بمێنێتەوە هەتا لەالیەن دوکتورەوە
بۆی دەنووسرێت کە "چاکبوەتەوە" .دایک وباوک دەبێ جارێکی تر لەگەڵ
منداڵەکە بچنەوە بۆالی دوکتور ،پاش ئەوەی منداڵەکە چاک بووەوە.
ئەگەر منداڵ لە کاتی وانەی خوێندنگەدا بچێت بۆالی دوکتور ،دەبێ دایک و
باوک پێشتر لەگەڵ مامۆستای پۆل قسە بکەن .بۆ ئەوەش دەبێ دایک و باوک،
خوێندنگە ئاگادار بکەنەوە کە منداڵەکە لەبەرچی و بۆ چ ماوەیەک لە خوێندنگە
نابێت.

Wenn das Kind länger krank ist, reicht eine schriftliche
Entschuldigung der Eltern nicht aus. Da müssen die
Eltern mit dem Kind zum Arzt. Der Arzt gibt ein
ärztliches Attest, also ärztliche schriftliche
Krankmeldung für die Schule. Bei ansteckenden
Krankheiten muss ein Kind solange zuhause bleiben,
bis es vom Arzt „gesundgeschrieben“ wird. Die Eltern
müssen mit dem Kind noch einmal zum Arzt, nachdem
es gesund ist.
Wenn das Kind während der Unterrichtszeit zum Arzt
gehen muss, müssen die Eltern mit der
Klassenlehrkraft sprechen. Dazu müssen die Eltern
erklären, warum und wie lange das Kind nicht in der
Schule ist.

وەشانی کوردی
 .21منداڵەکەمان چەند جار پشووی هەیە؟
کاتە پشوودانەکانی خوێندنگە لە هاوین ( 6هەفتە) ،لە پاییز ( 2هەفتە) ،بۆ
کریسمەس ( 10-8ڕۆژ) و بۆ ئۆستەرن ( 2هەفتە)ن .کاتێک لە مانگی یەک
بڕوانامەی نیوەی ساڵ وەردەگرن ،بۆ ماوەی  2تا  3ڕۆژ کاتی پشوودان هەیە.
هەروەها "کاتە پشوودانە یاسایییە گشتییەکان" ،ئەوانە ئەو ڕۆژانەن کە بۆ
هەموو خەڵکی هەرێمێکی فێدراڵ ،کاتی پشوودان دەبێت .کاتی پشوودانەکان و
هەروەها "پشوودانە یاسایییە گشتییەکان" لە هەرێمێکەوە بۆ هەرێمەکەی تر
جیاوازن و بۆ زۆر ساڵی داهاتوو دەستنیشان کراون .کاتی پشوودانی
خوێندنگەکان لەسەر ئینتێرنێت هەیە.
پشوودانی زیاترمان هەیە لە خوێندنگەی سەرەتایی لەچاو باخچەی مندااڵن.

Deutsche Version

?21. Wie viele Ferien hat unser Kind
Schulferien gibt es im Sommer (6 Wochen), im Herbst
(2 Wochen), zu Weihnachten (8-10 Tage) und zu
Ostern (2 Wochen). Wenn es im Januar das
Halbjahreszeugnis gibt, sind anschließend 2 bis 3 freie
Tage.
Dazu kommen „gesetzliche Feiertage“, das sind die
freien Tage, die für alle Menschen in einem
Bundesland gelten. Die Ferienzeiten und auch die
„gesetzlichen Feiertage“ sind je nach Bundesland
unterschiedlich und für viele Jahre im Voraus
festgelegt. Die Termine der Schulferien stehen im
Internet.
Es gibt mehr Ferien in der Schule als im Kindergarten.

وەشانی کوردی
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 .22کێ ئاگای لە منداڵەکەمان بێت لەکاتی پشوودانی خوێندنگە ،ئەگەر ئێمە
لەسەر کاربین؟

22. Wer betreut unser Kind in den Schulferien, wenn
?wir arbeiten müssen

بۆ ئەو دایک و باوکان ەی کاردەکەن ،یارمەتی هەیە بۆ چاودێری کردنی
مندااڵن لەکاتی پشوودانەکانی خوێندنگە .لە کامە خوێندنگەی سەرەتایی،
چاودێری کردن بۆ مندااڵن هەیە لە هۆرت ،لەکاتی پشوودانەکان .هۆرتەکان
زۆر زوو پڕدەبنەوە ،بۆیە دایک و باوکان دەبێ پێشتر خۆیان ناونووس
بکەن.

Für berufstätige Eltern gibt es Hilfe bei der
Kinderbetreuung während der Schulferien. An
manchen Grundschulen gibt es Ferienbetreuung im
Hort. Die Hortplätze sind schnell weg, deshalb müssen
sich Eltern früh anmelden.

زۆر دام و دەزگای تر هەن کە پۆلی کاتی پشوودان پێشنیاردەکەن بۆ مندااڵنی
خوێندنگە ،بۆنموونە :ناوەندی پرۆتێستانتی پەروەردە بۆ بنەماڵە ،شانۆ،
ڕێکخراوی وەرزشی ،خوێندنگەی هۆنەری یان خوێندنگەی خەڵک (.)VHS

Viele andere Institutionen bieten auch Ferienkurse für
die Schulkinder an, zum Beispiel: die Evangelische
Familienbildungsstätte, Theater, Sportvereine,
Kunstschulen oder die Volkshochschule.

ئەگەر دێتە سەر باسی چاودێری کاتی پشوودان ،دایک و باوکان پێشنیاری
باشیان لەالیەن دایک و باوکان ی ترەوە پێدەدرێت و هەروەها لەسەر
ئێنتێرنێتیش.
پۆلەکانی کاتی پشوودان بەخێرایی پڕدەبنەوە ،بۆیە دەبێت منداڵەکە لە کاتی
خۆیدا ناونووس بکرێت .بەشداریکردن لەم پۆالنەدا بەپارەیە .دایک و باوکان
هەروەها دەتوانن لەگەل دایک و باوکان ی تر قسەبکەن و بەنۆرە بەپێی ڕۆژ
یان هەفتە ئاگایان لەمنداڵەکانی یەکتر بێت.

Gute Tipps, wo es Ferienbetreuung gibt, bekommen
Eltern in der Schule, von anderen Eltern oder auch im
Internet.
Die Ferienkurse sind schnell voll, daher muss man das
Kind rechtzeitig anmelden. Die Kursteilnahme ist in
der Regel kostenpflichtig. Eltern können sich aber auch
mit anderen Eltern absprechen und abwechselnd tageoder wochenweise die Kinder betreuen.

Deutsche Version

23. Dürfen wir mit unserem Kind während der
Unterrichtszeit verreisen?
Ganz klar: Nein. Bei Familien-Anlässen, wie zum
Beispiel einer Hochzeit oder Beerdigung kann ein Kind
ausnahmsweise vom Unterricht „befreit“ werden.
Eltern müssen dann mit der Klassenlehrkraft
rechtzeitig sprechen. Wenn schulpflichtige Kinder
ohne Einwilligung der Schule nicht in die Schule
kommen, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt,
die Eltern müssen mit einer Geldstrafe rechnen. Vor
den Ferien prüft die Polizei an vielen Flughäfen, ob
Schulkinder ohne schriftliche Genehmigung der Schule
verreisen.

وەشانی کوردی
 مۆڵەتمان هەیە لەکاتی بەردەوامبوونی وانەکانی خوێندنگە لەگەڵ.23
منداڵەکەمان سەفەر بکەین؟
 وەکوو بۆنموونە لە شایی یان، لە بۆنەکانی بنەماڵەیی دا. نەخێر:بەدڵنیایییەوە
 بەاڵم پێویستە دایک و باوک. منداڵەکە دەتوانێت لە وانە "ڕزگار" بێت،شیندا
 ئەگەر ئەو مندااڵنەی تەمەنی.پێشتر لەگەڵ مامۆستای پۆل قسە بکەن
 ئەوە سەرپێچی، نەچنەوە بۆ خوێندنگە،خوێندنگە بەبێ ڕازیبوونی خوێندنگە
 واتە دەبێت دایک و باوکان چاوەڕوانی غەرامەی.کردنی یاسای کارگێڕییە
 پولیس زۆربەی فرۆکەخانەکان کۆنترۆڵ، بەر لە کاتی پشوودان.پارە بکەن
دەکات ئاخۆ منداڵی خوێندنگە بەبێ مۆڵەتی (ئیجازەی فەرمی) خوێندنگە
. سەفەردەکەن،لەسەر کاغەز

Deutsche Version

وەشانی کوردی

24. Kann unser Kind für ein religiöses Fest vom
Unterricht befreit werden?

 نەیاتەوە بۆ، ئاخۆ منداڵەکەمان دەتوانێت لەکاتی پشوویەکی ئایینی.24
خوێندنگە؟

Kinder können an bestimmten religiösen Feiertagen,
die kein gesetzlicher Feiertag sind, vom Unterricht
befreit werden.

منداڵەکان دەتوانن لە کاتی پشوودانی تایبەتی ئایینی کە بەشێوەیەکی یاسایی
. نەیەنەوە بۆ خوێندنگە،کاتی پشوودان نین

Zum Beispiel: In Niedersachsen ist Fronleichnam, ein
katholisches Fest, kein gesetzlicher Feiertag. Die
katholischen Eltern können dennoch ihre Kinder für
das Fronleichnamsfest vom Unterricht befreien. Die
Eltern müssen dafür einen schriftlichen Antrag bei der
Klassenlehrkraft stellen. Die Schulbefreiung gilt
allerdings nur für den ersten Tag des jeweiligen Fests.
Im Internet findet man fertige Vordrücke für die
schriftliche Befreiung vom Unterricht.
In Niedersachsen können muslimische Kinder an
islamischen Festtagen vom Schulunterricht ohne
schriftlichen Antrag befreit werden. Die Eltern
informieren die Schule im Voraus darüber, dass ihr
Kind nicht in die Schule kommt. Die wichtigsten
Feiertage der großen Religionen, wie Islam und
Judentum, stehen in der Regel im Kalender der
Lehrkräfte.

 فرۆنالیشنام،)Niedersachsen(  لە نیدەرزەکسن:بۆنموونە
. بەاڵم پشوودانی یاسایی گشتی نییە، جە ژنێکی کاتۆلیکە،)Fronleichnam(
دایک وباوکە کاتۆلیکەکان دەتوانن لەبەر جەژنی فرۆنالیشنام
 دایک وباوکەکان. منداڵەکانیان نەهێننەوە بۆ خوێندنگە،)Fronleichnam(
 نەهاتنەوە.پێویستە کە داواکارییەک بەنووسین پێشکەشی مامۆستای پۆل بکەن
. بەدڵنیایییەوە تەنیا بۆ یەکەم ڕۆژی ئەم جەژنانە دەگونجێت،بۆ خوێندنگە
لەسەر ئینتێرنێت دەتوانن فۆرمی تایبەتی سەبارەت بە نەهاتنەوە بۆ خوێندنگە
.ببیننەوە

 مندااڵنی موسوڵمان دەتوانن بۆ،)Niedersachsen( لە نیدەرزەکسن
، بەبێ پێشکەش کردنی داواکاری،بەشداریکردن لە جە ژنە ئیسالمییەکاندا
 دایک و باوکان پێشتر خوێندنگە سەبارەت بەوە ئاگادار.نەیەنەوە بۆ خوێندنگە
 جەژنە گرنگەکانی ئایینە.دەکەنەوە کە منداڵەکەیان نایەتەوە بۆ خوێندنگە
 لەڕاستیدا لە ڕۆژژمێری مامۆستاکاندا دیاری،گەورەکان وەکوو ئیسالم و جوو
.کراون

وەشانی کوردی
 .25ئاخۆ دایک و باوکان دەتوانن دیاری بدەن بە مامۆستاکان؟
مامۆستاکان ڕێگەیان پێدراوە کە دیاری هەتا نرخی  10ئۆیرۆ قەبووڵ بکەن.
باشتر وایە کە دایک و باوکەکان پێشتر لەگەڵ بەڕێوەبەری خوێندنگە
قسەبکەن ئەگەر دەیانهەوێت دیارییەک بکڕن.

Deutsche Version

?25. Dürfen Eltern den Lehrkräften etwas schenken
Lehrkräfte dürfen Geschenke bis zu einem Wert von
10 EUR annehmen. Am besten sprechen Eltern die
Schulleitung an, wenn sie ein Geschenk organisieren
möchten.

وەشانی کوردی
 .26دایک وباکان چۆن دەتوانن لە خوێندنگە هاوکاری بکەن؟

Deutsche Version

?26. Wie können Eltern in der Schule mitarbeiten

بۆ ئەوەی منداڵ هەست بە هێمنی و خۆشی بکات لە خوێندنگە ،هاوکاریکردنی
دایک و باوکان زۆر گرنگە .هاوکاری ئەوان لەالیەن خوێندنگەوە ئارەزوو
دەکرێت .دایک و باوکان دەرفەت و هەلی جیاوازیان هەیە بۆ ئەوەی لەگەل
خوێندنگە تێکەاڵو بن.

Damit sich die Kinder in der Schule wohl fühlen, ist die
Mitarbeit der Eltern sehr wichtig. Sie wird von der Schule
erwünscht. Eltern haben verschiedene Möglichkeiten sich
in der Schule zu engagieren:

نوێنەرایەتی دایک وباوک لە پۆل :لە پۆلی یەکەمدا ،نوێنەرایەتی دایک وباوک
(هەروەها ئەنجومەنی دایک وباوک لە پۆلیشی پێدەگوترێت) بۆ هەموو
پۆلەکان هەڵدەبژێردرێت .ئەو دایک و باوکان ەی دەیانەوێت ،دەتوانن خۆیان
بۆ دەنگدان کاندید بکەن و بەشێوەیەکی دێموکراتی هەڵبژاردن دەکرێت.
هەڵبژاردنی نوێنەرایەتی دایک وباوک لە شەوی دایک و باوکان دا بەڕێوە
دەچێت .نوێنەرایەتی دایک وباوک ئەڵقەی پەیوەندی نێوان دایک و باوکان و
خوێندنگەیە .ئەگەر کێشەیەک هەبێت ،نوێنەرایەتی دایک وباوک لە پۆل
پەیوەندیان پێوە دەکات ،ئەوان بەرنامەی داهاتووی شەوی دایک و باوکان
ڕێکدەخەن و لە بەرێوەچوونی جەژنەکان یارمەتی دەدەن .بەشداریکردن لە
کۆنفرانسی بڕوانامە بەشێکە لە بەرپرسیارێتی نوێنەرایەتی دایک و باوک.

Klassen-Elternvertretung: In der ersten Klasse wird die
Elternvertretung (auch Klassenelternrat genannt) für jede
Klasse gewählt. Interessierte Eltern dürfen sich zur Wahl
stellen und werden demokratisch gewählt. Die Wahl der
Elternvertreter findet an einem Elternabend statt. Die
Elternvertretung ist das Bindeglied zwischen den Eltern
und der Schule. Die Klassen-Elternvertretung wird bei
Problemen angesprochen, sie organisiert die weiteren
Elternabende und hilft bei Festen. Die Teilnahme an der
Zeugniskonferenz gehört auch zu den Aufgaben der
Elternvertretung.

ئەنجومەنی دایک وباوک لە خوێندنگە :نوێنەرایەتی دایک وباوک هی هەموو
پۆلەکان پێکەوە ئەنجومەنی دایک وباوک لە خوێندنگە پێک دێنن .ئەنجومەنی
دایک وباوک لە خوێندنگە بەپێی یاسا  2جار لەساڵدا کۆدەبنەوە .ئەنجومەنی
دایک وباوک لە خوێندنگە باسی کێشە گرنگەکانی خوێندنگە دەکەن لەگەڵ
بەرێوەبەری خوێندنگە و نوێنەر هەڵدەبژێرن بۆ کۆنفرانسی پسپۆڕەکان .ئەگەر
لە خوێندنگەیەک زیاتر لە  10منداڵی بیانی (بەبێ ڕەگەزنامەی ئەڵمانی )
هەبن ،وەکوو کۆچبەر ئەو دەرفەتەیان هەیە کە لەناو خۆیاندا نوێنەرێک بۆ
ئەنجومەنی دایک وباوک لە خوێندنگە هەڵبژێرن.

ئەنجومەنی خوێندنگە :ئەنجومەنی خوێندنگە ،بەرزترین پانێل یان بەشە لە
خوێندنگە .پێکهاتووە لە نوێنەری دایک وباوک ،دوو مامۆستای خوێندنگە و
بەڕیوەبەری خوێندنگە .ئەنجومەنی خوێندنگە بڕیار دەدات لەسەر ئەو
بەرنامانەی لە خوێندنگەدا بەشدار دەبن ،ئەو دەتوانێت بە بڕیارێک
بەڕێوەبەرێک هەڵبژێرێت و زۆر شتی تر.

Schul-Elternrat: Die Elternvertretungen aller Klassen
bilden zusammen den Schul-Elternrat. Der Schul-Elternrat
tagt in der Regel 2 Mal im Jahr. Der Schul-Elternrat
bespricht wichtige Schulanliegen mit der Schulleitung
und wählt Vertreter für die Fachkonferenzen. Wenn an
einer Schule mehr als 10 ausländische Kinder (ohne
deutsche Staatsangehörigkeit) lernen, haben die
Migranteneltern die Möglichkeit, unter sich einen
Vertreter oder eine Vertreterin für den Schul-Elternrat zu
wählen.
Schulvorstand: Der Schulvorstand ist das höchste
Gremium an einer Schule. Es sind vier
Elternvertreter*innen, zwei Lehrkräfte und die
Schulleitung. Der Schulvorstand beschließt Programme,
an denen sich die Schule beteiligt, er kann bei
Einstellungen von Leitungskräften eine Stellungnahme
abgeben und vieles mehr.

کۆنفرانسی تێگڕایی :پانێلێک کە پێکهاتووە لە :هەموو مامۆستاکان،
بەڕیوەبەری خوێندنگە ،نوێنەرایەتی کارمەندانی تری خوێندنگە ،نوێنەرایەتی
دایک و باوکان و خوێندکارەکان .کۆنفرانسی تێگڕایی بڕیار دەدات لەسەر
هەموو مەسەلە و کاروباری فێرکاری وەکوو بۆنموونە ،پرۆگرامی خوێندنگە
و یاساکانی خوێندنگە.

Gesamtkonferenz: Ein Gremium, das besteht aus: allen
Lehrkräften, der Schulleitung, der Vertreter/innen der
sonstigen Mitarbeiter/innen der Schule, der
Vertreter/innen der Eltern und Schülerinnen und Schüler.
Die Gesamtkonferenz entscheidet in allen pädagogischen
Angelegenheiten wie zum Beispiel das Schulprogramm
und die Schulordnung.

یانەی پاڵپشتی :بۆ ئەوەی پشتیوانی لە کاری خوێندنگە بکرێت ،لە زۆربەی
زۆری خوێندنگەکان یانەی پاڵپشتی هەیە .دایک و باوکان دەتوانن لە یانەی
پاڵپشتی ببنە ئەندام ،بۆ ئەوەش دەبێ پارەیەکی کەم بدەن .یانەی پاڵپشتی
بەرپرسایەتی زۆر ئەرکی جیاواز لەئەستۆ دەگرێت .ئەوان جەژنەکان
ڕێکدەخەن ،پارە کۆدەکەنەوە بۆ کڕینی ئامێری یاریکردن ،پشتیوانی گەشت و
گەڕانی پۆلەکان دەکات لەباری ماڵییەوە ،ئەگەر دایک و باوکان نەتوانن ئەو
پارەیە بدەن و زۆر شتی تریش.

Förderverein: Um die Arbeit der Schule zu unterstützen,
gibt es an vielen Schulen Fördervereine. Eltern können im
Förderverein Mitglied werden, dafür bezahlen sie einen
kleinen Beitrag. Der Förderverein übernimmt
verschiedene Aufgaben. Er organisiert Feste mit,
kümmert sich darum, Geld für Anschaffungen von
Spielgeräten zu sammeln, finanziert Klassenausflüge mit,
wenn Eltern diese nicht bezahlen können, und vieles
mehr.

وەشانی کوردی

Deutsche Version

27. Unser Kind langweilt sich zu Hause. Wie können
wir seine Freizeit mitgestalten?

 چۆن دەتوانین کاتی بەتاڵی. منداڵەکەمان لە ماڵەوە وەڕەز و بێزارە.27
منداڵەکەمان پڕبکەینەوە؟

Es gibt viele Möglichkeiten, die Freizeit der Kinder
aktiv zu gestalten. Alles hängt von den Interessen des
Kindes ab. Die örtlichen Sportvereine bieten in der
Regel ein buntes Programm für Kinder an, zum
Beispiel: Fußball, Judo, Ballett, Leichtathletik oder
Schwimmen. In der Musikschule können Kinder ein
Instrument spielen lernen und in den Kunstateliers
gibt es Mal- und sonstige Kunstkurse.

زۆر هەلی جۆراوجۆر هەن بۆ ئەوەی کاتی بەتاڵی مندااڵن بە چاالکی
 ڕێکخستنە. هەمووی کاری بە ویست و حەزی منداڵەکە هەیە.پڕبکرێتەوە
،وەرزشییەکان بەگشتی پرۆگرامێکی ڕەنگاوڕەنگیان بۆ مندااڵن هەیە
 لە. وەرزشوانی یان مەلە، سەمای باڵێی، زۆران بازی، تۆپی پێ:بۆنموونە
 مندااڵن دەتوانن فێری ئامێرێکی موسیقا بن و لە ستودیۆ،خوێندنگەی موسیقا
. پۆلی فێربوونی وێنەکێشان وهونەرەکانی تر هەیە،هونەرییەکان

Manchmal muss ein Kind mehrere Sachen
ausprobieren, bevor das richtige Hobby gefunden
wird.
Kosten für die Hobbies der Kinder (zum Beispiel:
Vereinsbeiträge und Musikunterricht-Gebühren)
werden für Familien mit wenig Geld teilweise
erstattet. Das Geld kommt aus dem BuT-Paket. BuT ist
die Abkürzung für das Bildungs- und Teilhabepaket.

 پێش ئەوەی حەزی،جاری وایە منداڵێک دەبێت زۆر شت تاقی بکاتەوە
.ڕاستەقینەی خۆی ببینێتەوە
 تێچوونی ڕێکخراوە و وانەی:پارە و تێچوونی ئەم پۆالنەی مندااڵن (بۆنموونە
 پارەکە لە.موسیقا) بەشێکیان پشتیوانی دەکرێت بۆ ئەو بنەمااڵنەی کەم داهاتن
 کورتکراوەی پاکەتی پەروەردە وBuT .ەوە دێتBuT-Paket گیرفانی
.بەشدارییە
لەڕێگای ئۆفیسێکی خۆماڵی و بەشداریکراوەوە یان لەڕێگای نووسینگەی
. داوابکرێتBuT کۆمەاڵیەتییەوە دەکرێت بۆ فەندی

Die BuT-Gelder können bei einem lokalen Bildungsund Teilhabe Büro oder beim Sozialamt beantragt
werden.

Kontakt: Gemeinsamer Integrationsbeirat von

 ئەنجومەنی تێگڕایی ڕاوێژکاری ڕێکخستن لە:پەیوەندی

Hansestadt und Landkreis Lüneburg

) و هەرێمی ڵوونبۆرگHansestadt( شاری هانزە
)Lüneburg(

integrationsbeirat@landkreis-lueneburg.de

integrationsbeirat@landkreis-lueneburg.de

:ئێمە سپاسی پشتگریتان دەکەین هی
Wir bedanken uns für die Föderung bei:

