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Pele agahdariye ji bo yerastkirina debstpeke

Tomarbün jo bo Dibistne
Pêdivî ye ku ji hemî zarokên 6 salî û bêtir re li Almanya biçin dibistanê. Li Saxony-Anhalt ew yekem çar sal dibistana
seretayî dixwînin, dûv re dibistanek navîn, , ku şarezatiyên dibistana cuda lê gengaz in. Dibistana navîn bi sertîfîkaya
Hauptschule an Realschule bi dawî dibe, li Gymnasium dema dibistanê bi Abitur diqede û li dibistanek berfireh an
dibistanek civakê hemî derece gengaz in.
Divê her zarok were tomar kirin da ku biçe dibistanê. Ev hertim berî destpêkirina dibistanê di dibistana seretayî ya
berpirsiyar de heya 1-ê Adarê ya salê pêk tê. Ger dema ku tê Magdeburg zarok ji 6 salî mezintir e, divê dêûbav wê ji
bo amadebûna dibistanê tomar bikin. Ji bo vê yekê, nav, dîroka jidayikbûnê û navnîşan, belgeya rewşa rûniştinê,
agahdariya li ser asta pisporên zimanê almanî û belgeyên zarokê hewce ne.
Paytexta eyaleta Magdeburg | Beşa Dibistan û Werzîşê |Gerhart-Hauptmann-Strasse 24 | 39108 Magdeburg |
Telefon 0391 540 3001 |Duşem, Çarşem û Pêncşem ji 9-ê sibê heya 3-ê danê êvarê, Sêşemiyê 9-ê danê sibê heya 1ê danê êvarê û 2-ê danê êvarê heya 5.30-ê êvarê û Fridayniyê 9-ê danê 12-ê | www.magdeburg.de/Start/KulturSport/Fachbereich-Schule-Sport |
Piştî qeydkirinê, zarok ji bo muayeneyê li beşa tenduristiyê randevuyê werdigire. Li vir tê kontrol kirin ka ew
tendurist e û gelo amadebûna dibistanê dikare pêk were. Erka ji bo dibistanek taybetî wê hingê bi gelemperî bi
postê ji ofîsa dibistana dewletê tê şandin.
Ofîsa Tenduristî û Veterîner a Paytexta Eyaletê Magdeburg | Xizmeta Tibbî ya Zarok û Ciwanan | Lübecker Str. 32 |
39124 Magdeburg |Telefon 0391 540 6050 | Sêşem ji 9-ê sibehê heya 12-ê danê êvarê û 2-ê danê êvarê heya 5.30ê | Kesê têkiliyê: Dr. med. Wagner
Rayedarê Dibistana Dewletê Saxony-Anhalt | Turmschanzenstrasse 32 | 39114 Magdeburg | Telefon 0391 56702
Hema dêûbav dizanin ku dê zarokê wan biçin kîjan dibistanê, hewce ye ku li wir bixwe li sekreteriyetê xwe tomar
bikin. Wateya wê yekê ye ku hûn di polê de bi mamoste re jî biaxifin da ku hûn xwe bidin nasîn û pirsên din jî zelal
bikin, mînakî kîjan materyalên dibistanê hewce ne û dêûbav çawa dikarin di dibistanê de piştgiriyê bidin zarok. Her
kesê ku arîkariya darayî ji dewletê werdigire di heman demê de dikare bi navgîniya saziya fînansê ya têkildar ve
serlêdana alîkariya darayî ji bo navrojên dibistanê, materyalên fêrbûnê, gerên dibistanê an tutoriyê bike (mînakî bi
navgîniya nivîsgeha refahê civakî an navenda kar).
Di derbarê çûyîna dibistanê de di derheqê xwendinê de agahdariya pir kêrhatîtir heye „Agahdariya
dêûbavan:dibistan„
jiTora
Dewletê
ya
Rêxistinên
Koçber
Saxony-Anhalt
(LAMSA)
li
www.lerneninterkulturell.de/schule-infothek-medien. Ya heyî dikare li ser rûpela jêrîn were dîtin Nîşana dibistane
bi
awirek
giştî
ya
dibistanên
navîn
ên
li
Magdeburgê
piştî
dibistana
seretayî:
www.magdeburg.de/Start/Wissenschaft-Bildung/Schule/Schulwegweiser.
otto

ist

vielfalt

otto

heißt

willkommen

otto

informiert

otto

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.
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