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رێنمایی وتووێژ بۆ وتووێژی سەرەتایی لەگەڵ 

 فێرخوازانی تازە كۆچكردوو

 شیكردنەوە سەبارەت بە فۆرمی راپرسی

(Sorani – Übersetzung durch externen Anbieter) 

 

 رێنمای وتووێژ و زانیاری بنەما بۆ ئاڵوگۆڕی نێوان ھاوكارەكانی مامۆستا كەفۆرمی راپرسی بەردەمت وەكوو 

 وتووێژەكانی وەرگرتن بە مندااڵن و مێرمندااڵنی تازە كۆچكردوو ئەنجام دەدەن، داڕێژراوە.

گیری یەنلە پەیوەندی لەگەڵ ئەم وتووێژی وەرگرتنەدا دەبێ لەبەرچاو بگیرێت كە ئەم وتووێژانە تەنیا لە رەھەندی ال

ەرنجی سەرەتایی یان تایبەتدانی دەستەكانی فێربوونە و شیاوی چارەسەركردنی دەسبەجێی ھەموو بابەتەكانی جێگای س

انی وەكوو پەیوەندیدار بە رێكخستنی فێرگەكانەوە نیە.ئەم سنووردارێتییە بەتایبەت پەیوەندی ھەیە بە بواری بابەتەك

ۆك و كە چڕبوونەوە لەسەریان رەنگە سەبارەت بە فێرخوازان تووشی شخێزان، كۆچكردن و بارودۆخی نیشتەجێبوونەوە 

ی زی پۆلەكانزیانی دەروونی ببێتە ھۆی وەبیرھێنانەوەی رابردوو.ھەڵبەت بابەتەكانی دابین كردنی ئابووریش كە بۆ داخوا

ك تاوتوێ بكرێن یە، دەبێ كاتێ)ھەوڵە پەروەردەییەكان و بەشداریكردن( گرینگیان ھە BuT-Maßnahmeبەھێزكردن و 

ك و باوك، كە پێشتر شیاوی درووستكردنی پەیوەندی لە سەر بنەمای باوەڕپێكردنی نێوان مامۆستاكان، فێرخوازەكان، دای

 سەرپەرشتەكان و ھەروەھا یاریدەدەرەكانی فێرگە دابین كرابێت.
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و انی فێرخوازانی داھاتودەبێ یەك بە یەكی بابەتەكانی فۆرمی راپرسییەكە گونجاو لەگەڵ تەمەن و زانیاری زم

لە سەر  رێكبخرێت و گونجاوبێت.ھەر بابەتێك بۆ ھەر منداڵ و مێرمنداڵێك گونجاو نیە.بڕیاردان سەبارەت بەم بابەتە

 بنەمای ھەڵسەنگاندنی مامۆستاكانی وەرگرتنە.

ەكانی ھەموو سەرچاوفۆرمی راپرسی بیرۆكەكانی سەرەكی الیەنگیری سەرچاوەكان دادەڕێژێت.لە سەر ئەم بنەمایە دەبێ 

ایبەتی دا) ئەزموونی زمانی لە واڵتی سەرەتا( دەبێ بەكارھێنانی زمانی ت3زمانی فێرخوازان تۆمار بكرێن.لە بەشی 

یستن( بواری پسپۆڕی دیاریبكرێت.بەو مەبەستە دەكرێ ھەموو وردە كارامەییەكان )قسەكردن، خوێندنەوە، نووسین و ب

 لەبەرچاو بگیرێن.
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ندااڵن و مئەم فۆرمی راپرسییەدا ئەزموونەكانی پێشووتری خوێندن و پیشەیی، حەز و بەھرەمەندییەكانی لە پڕكردنەوەی 

ی ی دەستەكانمێرمندااڵنی تازە كۆچكردوو بە زمانەكانی سەرەتای جیاواز پرسیاریان لێدەكرێت.ئەم كارە شیاوی تایبەتدان

رێگای  ھەنووكەیی زانیاری زمانی، بەڵكوو ھەروەھا لە فێربوون دابین دەكات كە نە تەنیا لە سەر بنەمای بارودۆخی

 پاڵنەر و توانایی شاراوەی كەسە پەیوەندیدارەكانەوەیە.

كارنامەكانی خوێندن شیانی لە واڵتانی سەرەتاوە رەنگە لە حكوومەتی خۆجێیی كۆڵن لە روانگەی پشتڕاستكردنەوەی 

  واناوەندی تاوتوێ بكرێن.شیانییەوە بەڵگەی كۆتایی خوێندنی فێرگە تاكوو قۆناغی د

(/koeln.nrw.de/brk_internet-http://www.bezreg 

sche_schulzeugnisse/index.htmlleistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendi) 

  لە بەرانبەردا بۆ پشتڕاستكردنەوەی دیپلۆمی گشتی حكوومەتی خۆجێیی دۆسڵدۆرف بەرپرسیارە.

(ulverwaltung/Zeugnisanerkennung.htmlhttp://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_sch) 

پێڕستی سەرچاوەكان خراوە بەر راپرسی لەگەڵ كتێبەكانی راھێنان و بابەتەكانی تەواو كردن بۆ وانە وتنەوە لەگەڵ 

 دەبینن. due.de/prodaz-https://www.uni/ فێرخوازانی تازە كۆچكردوو بە شێوەی لینك لە ماڵپەڕی
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