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Agahdarî ji bo dêûbavan
Ewên ku Zarokên wana li Baxçênzarokan yan jî li saziyan dihên sexbêrî kirin.

Ji bo dergevan, Elaqedaran, Kesên karmend
navendên zarokan yên rojane, Cihên sexbêriya rojane ya zarokan, Saziyênrojane
yên çareseriya Pêtagogya zarokan

Peyrewên nûh ji bo sexbêriya zarokan u
Kesênkarmend, yên ku li jêr mercên çetin kar
diken (Nemaze Kesên Xizmetguzar)
Û
Sexbêriya li dawiya Heftiyê
Peyrewên nûh ji bo sexbêriya zarokan u
Kesênkarmend, yên ku li jêr mercên çetin kar
diken (Nemaze Kesên Xizmetguzar)
Li roja duşembî, 23ê Adarê, 2020, dê rêûresmek nûh hêne peyrew kirin, kê Mafê
destûrdayînê heye, Da kuu ji bo wan saziyê ku li şertu mercên kirîtîk de dixebitin
asankary bihête dabîn kirin, hukumeta Deverê xiwedy biryare, ku her kesê li rewşek
krîtîk de bixebite û pêtiviye ku belgeyek moleta karkirnê li berdestan da hebe, bê ku
peywestiya rewşa malbatê, xwedan mafek takekesî , da ku zarokên wana li saziyên
çavdêriya zarokan cih u asankary bo bihête kirnê, Eger sexbêriya zarokan bi
şêweyekî din bi şêweye pirberpirsiyarî îmkan nebîtin u ev çend pêşniyara RKI – dik1

are bihête rêkxistin. Jiboî vê çendê tenê Pêtiviye ku Dayik yan Bav belgeyekî derbarey vê çendê pêşkeş biketin. Pêtivî naket ku dayubav herdu belge pêşkeş biken.
Kesên ku bi tenê sexbêriya zarokên xiwe diken, tenê belgeyekî Xudanê kar bese,
pêtivy bi hîç belgên din naketin.

Mafê sexbêriyê li saziyan yan jî li baxçênzarokan dihête berhev kirin, li gel wan
dayubavên ku girêbesta sexbêriyê hene.

Mafê sexbêriyê li saziyan yan jî li baxçênzarokan, ji boî wan dayubavên ku girêbesta sexbêriyê tûneye. Bila seredana Saziya lawan „Jugendamt“ biken

Eger Dayubavan girêbesta sexbêriya zarokan li gel saziyekê hebe, lê ew sazy
serxbêriya zarokên wana nekat yan jî qebûl neket, bila ew jî seredana Saziya lawan
„Jugendamt“ biken

Sexbêriya li dawiya Heftê
Sexbêriya li dawiya Heftê wê li 23.03.2020 ê ve bihête berhevkirin. Li dawiya Heftiya 21.03 / 22.03. Wê li wan deverên ku Saziya lawan „Jugendamt“ u Xiwebexşan ku
berheviya amadekariyên pêswext kiryne bihête pêşkeşkeş kirin.

Wezareta zarok, malbat, penaber û Xiweguncandinê
ya Devera Nordrhein-Westfalen
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