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SEESTADT BREMERHAVEN 
 

Der Magistrat 

Agahî li ser Perwerde fermî li Bremen 

 

Malbatên hêja, cîgerin zagonî yên hêja: 

 

Hemû zarokên diçin dibistanê ên bajarê Bremerhaven yên xwendina fermî,li gorî made 

55 a zagonê dibistanê Bremen. Xwendina fermî jî tê pêkanîn heta didemê Vêrûsa 

Korona de, ji ber wêjî nekarin tevlî dibistana bibin, tenê li gorî çarçove heyî. 

Perwerde niha tên amadekirin refa rû bi rû dihêle di dibistanê de.Perwerde malê û jibilî 

wê bûyerin dibistana fermî. 

Şagirtên ku dikevin di gerpên metirsîdar de yan jî nekarin bernamya zagonê paqijyê 

pêşkêş bikin û pêşiya vê rêyê bigirin dikarin bimînin li malê û tevlî fêrgeh û perwerdê 

nebin. Ev zagon li ser zarokê ku malbatên wan jî tevlî groupê metirsîdarin.  

Bwername ji gel bijîjk ne pêwîste, tenê nameyeke nivîskî ji malbatê bo dibistanê were 

şandin  

Dema ku zarok ji refê were dûrkirin nayê wê wateyê ku wê dûrî xwendina xwe 

bikeve,zaroka te wê xwendina li malê berdewam bike, anî karê dibistanê wê li malê 

çareserbike û biqedîne. 

Têbinî: 

Hêvîdikin ku hemû destûr nedin ku zaroka we betlaniya xwe paş de anjî pêş de bide.Ev 

biryar li ser hemû rojên betlaniya dibistanê pêktê di sala xwendin a 2020/2021. Heta 

betlaniya demsal Havîn de 2020. 

Tenê destûre betlaniyê ji bo nexweşî di rojên dibistanê yên ku raste rast bi navbera 

hefteye ve girêdayî û taybet bi destûre bijîjkê. Ev destûr girêdayî rojên xwendinê yên 

berî û piştî navbera hefteye a dibistanê. Ji bo vê demê name nivîskî ji malbatê nayê 

pejrandin. 

Hêvîya Pêkanînê: Ku zaroka te dûrî dibistanê bibe bê destûr, ev dibe ne girêdane 

rêveberiyê li gorî made 65 ji zagonê dibistanê Bremen. 

Ku ev zagona rêveberî pêk neyê wê paçiya pere weke muxalefe li we were birîn. 

Ev paçe wê li gorî rastiyê derkevin holê were birîn,yanî zarok niha heta 204 Euro 

distîne. 

heya ev pere hemû were standin. 

Rêveberiya desteya perwerdê a Bremerhaven. 05.06.2020 


