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hevkarî
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Bernameyên perwerdehiyê yên ku ji hêla Komeleya Navendên Entegrasyona Herêmî ve li Nordrhein-Westphalia hatine pêşve xistin, bi
hêsanî têne gihîştin û çenteyek wan heye. Ew li seranserê welêt
têne hevrêz kirin û ji hêla LaKI (ofîsa koordînasyona li seranserê dewletê KI NRW) ve têne belav kirin. Li Saksonya Jêrîn, nivîsgeha
koordînasyona dewletê ya ku ji hêla Wezareta Karên Civakî ve li
LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. hatiye damezrandin,
bernameyan dişopîne.

Rucksack Kita ji bo dêûbavên zarokên Kita bernameyek
ziman û perwerdehiyê ye.

•
•

Rucksack Kita ji bo kê ye?
Rucksack Kita bernameyek ji bo navendên lênêrînarojane ye (Kita).
Rucksack Kita ji bo dêûbavên zarokên di navbera 4
û 6 salî de ye ku diçin kreşê. Rucksack Kita
ji bokesên ji welatên din e, mînakî ji Sûriye, Iraq,
Rûsya,Tirkiye an Polonya. Bi taybetî dê û bavên ku
li vir ji dayik bûne, lê di nav malbatên xwe de bi
almanî nizanin jî tên axaftin.

•

Her kes bi xêr hatî!

•

Kî Rucksack Kita dimeşîne?
Koma dêûbav ji hêla rêberek dêûbav ve tê rêve
kirin.

•

Hevjîna dêûbav bi Almanî û zimanekî din dizane.

•

Hevrê dêûbav heftê carekê du saetan tê kreşê.

•

Rêberê dêûbav ji bo her civînê mijarek amade dike.

•

Dê û bav dikarin bi ramanên xwe tevbigerin.

•

Materyalên lênêrîna rojê Backpack
Materyalên dêûbav û pelên werzîşê ji bo ku alîkariya zarokan bikin ku zimanên malbatê li malê fêr
bibin.

•

Materyalên bingehîn bi 15 zimanan hene.

•

Destan ji bo rêberên dêûbavan ku ji bo xebata di
koma dêûbavan de amade bibin

•

Destana ji bo perwerdekarên bi çalakiyên ji bo
perwerdeya zimanê paralel li navendên lênêrîna
rojane

•

Armanc û pêkanîna meS
Rucksack Kita armanc dike ku piştgirî bide
danûstendina birêkûpêk di navbera dêûbavan de.

•

Pirzimaniya zarokan bi bikaranîna malzemeyên
Rucksack Kita pêş dikeve.

•

Çalakiyên koma dêûbav li gorî mijarên lênihêrîna
rojê têne adaptekirin, mînakî şahîkirina partiyan.

•

Pir caran ew bi hev re tê çewisandin.

•

Dêûbav „karê malê“ werdigirin ku bi xwe re bibin
malê, mînakî di forma pelên werzîşê de ji bo
zarokên xwe.

•

Dê û bav dikarin bi zimanê malbata xwe bi
zarokan re “karê malê” bikin.

•

Hûn alîkariya zarokê xwe dikin ku du zimanan fêr
bibe (Almanî û zimanê dayikê).

•

Koma dêûbavan heftê du saetan li kreşê salekê li
kreşê dicivin.

•

Di komê de behsa mezinkirina zarokan jî tê kirin.

•

Naveroka sohbetan nepenî ye. Cookies û qehwe
tê dayîn.

