
Karûbarên cûrbecûr ên ji bo perwerde û beşdarîyê (BuT) piştgirî didin zarok, ciwan û mezinên ciwan ên ji
malbatên ku dravê wan hindik e. Bi van karûbaran, zarok dikarin di baxçê zarokan, dibistan û dema vala de
pêşniyarên ku ji bo wan ne dê drav hebe bikar bînin

Sûdên ji perwerdehî û beşdarbûnê ev in:
• Rêwîtiyên rojane an pir-rojî yên dibistanê û lênihêrîna rojane (lêçûnên rastîn),
• Pêdiviyên dibistana kesane (100 € di 1-ê Tebaxê de, 50 € di 1-ê Sibatê de)
• Ji pola 11-an û ji bo rêwîtiyên dirêj ber bi dibistanê ve: veguhastina zarokên dibistanê bo dibistanê

(lêçûnên rastîn an beşek ji dravê heke ji hêla Beşa Dibistan û Sporê ve were piştgirî kirin)
• Piştgirî û tutoring fêrbûnê (lêçûnên rastîn)
• beşdariya nav nîvroya hevpar a dibistanê an navendên lênihêrîna rojane (lêçûnên rastîn)
• beşdariya di jiyana civakî û çandî de di civakê de (wekî di klûbek werzîşê an dibistanek muzîkê de mehê

15 euro)

Zarok û ciwanên ku di binê SGB II, SGB XII, Qanûna Destûra Destûra Xanî (WOGG), Destûra Destûra
Zarokan (KIZ) û Zagona Alîkariyên Penaxwazan (AsylbLG) de mafdar in. Serlêdan li hemî nivîsgehên
hemwelatiyan, li nivîsgeha agahdariya malbatê (FIB) û li nivîsgeha refaha civakî hene. Her weha hûn dikarin
serîlêdanan bişînin nivîsgehên navborî an jî bi e-nameyê ji buroya karûbarê civakî re bişînin:

Nivîsgeha Civakî û Xanî | Wilhelm-Höpfner-Ring 4 | 39116 Magdeburg | Telefon 0391 5403670 oder
0391 5403671 | sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de

Zêdetir agahdarî li ser Internetnternetê jî têne dîtin www.magdeburg.de/otto-city-card

Ji bilî serlêdanê, delîla performansa pêwendîdar hewce ye:
• Ji dibistanê / navenda lênihêrîna rojane ve pejirandin di di derbarê beşdariya gerrê an seyranê (pol)
• Delîlê beşdariya nav Delîlê beşdariya nav
• Lihevhatina li ser endamtiya klûb / dibistana muzîkê an jî mîna wan
• Ji bilî serlêdana ji bo piştgiriya fêrbûnê, pejirandina dibistanê ya hewceyê piştgiriya fêrbûnê û

pêşniyarek lêçûnê, sertîfîkaya paşîn û qeyda heyî ya tomaran
• ji bo dibistanê ji navnîşkirina dibistanê an ji 15 saliya zarok ve belgeyek dibistanê peyda dike

Alîkarî tenê ji bo demek diyarkirî têne dayîn; ev bi gelemperî bi dirêjahiya agahdarkirina ji navenda kar /
avahiya xanî / yarmetiya zarok û hwd ve girêdayî ye û hingê divê ji nû ve were xwestin. Guhertin, wekî
guhartina sazgeh / dibistan / navenda lênihêrîna rojane an .
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Pele agahdariye ji bo yerastkirina debstpeke

Perwerde û beşdarî
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Ji bilî pelên agahdariya pirzimanî yên li ser gelek mijarên din, rêbernameya

koçberiyê ya Magdeburg-ê gelek pêşniyarên şîret, alîkarî û vala yên heyî hene.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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