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Agahiya Malbatan ya li ser çavderiya lezgînî ji bo zarokan, rewşa îroîn 

18.03.2020 

Agahdariya gelenperî: Pirseyariyên li ser malpera perwerdê tên nûkirin. Ger ne zelalî hebin bi 

revebiriya dibistanan re têkiliyê daynin. 

Wezareta Kar, Tenduristî û Civakî ya Eyaleta Nordrhein-Westfalen talimatnameya tevgera giştî aşkere 

kir. Pêşniyara çavderiya zarokan ya lezginî, ji sinifa yekem heya şeşan, ji bo hemû van komên kar 

derbas dibe ( kesen di kar û barên bingehîn de ji bo civakê dixabitin).  Zaroken berê ji bo çavderiye li 

dibistanê ne ji veya jî sudê ver digrin. Kesen ji bo çavderiye zaroken xwe dişininen dibistanê dive ispat 

bikin dê û bav bi hevra di van karan de dixebitin yan jî tene sere xwe zarokan xwedî dikin û niha 

mejbûren biçin kar. Formula ji bo ispat kirina rewşa kar li ser malpera perwerdê heye. 

Ev formula dive were dagirtin û ji ahlîye karsazan ve weren pejrandin. 

Ger pêdeviya we ne niha le pêşerojê bi çavderiya zarokan heve bi reveberiya dibestanan re dekeven 

têkeliyê.  

Her dibistanên perwerdeya sinifa 1-6 hebin van çavderiyan organize dikin. Ji bernameya çavderiyan 

reveberiya dibistanê berpirsyarin. Ji bo vêya mesrefeki zêde çê nabe. Ev çavderiya lezgîn dema 

saetên perwerdeya normal û ji bo saetên çavderiyan derbas dibe.  

Ger zaroken wê fîravînê li dibistane dixwar, ji bo van çavderiyan jî, ji kerema xwe ji revaberiya 

dibistanê pirsiyar bikin.  

Ev çavderiya lezgîn organisationa dibistanê ye, li vir zarokên we di bin parastina sigortaye de ne.   

 

Guhertin û lê zêdekirina agahiyan ji 23.03.2020 an pêve: 

 Ji ber belav bûn û pêşveçûna nexwaşiye mixabin barê kesen di pergala tendurustiye de dixebitin 

girantir buye. Ji ber ve çendê dê û bavên bi tenê serê xwe li zarokan mizedikin û yen ji dê û bavan 

yek dixebite dikarin zarokên xwe bidin çavderiye lezgîn ya li dibistanan. Ji kerema xwe ev imkanên ji 

bo çavderiya zarokan hatinin dayin sûîstimal nekin. Ji bi nekin ev derfet ji bo kesên di pergala 

tendurustiye de hatiye dayin. Bi veya têkîlyen civakî kêmtir bibe.  

Kesên mafên wan yê çavderiya zarokan hebûn niha nikarin vî mafî bikar bînin. Ev derfet tenê ji bo 

bijîşk, hemşîre û kese din yen tekildarê tendurustiye de ne.  

Ev derfetên çavderiya lezgîn ji bo zarokan, heroj tevî rojen dawiya heftê herwiha bêtlana Ostêrnê jî 

têda amadeye. Bi tene „Karfreitag“ heya „Ostermontag“ ne têde ye. Van rojana dive zarok li mal 

bimînin.  

 

 

 


