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Demjimêrên 
xebatê: 

duşemî heta pêncşemiyê Demjimêr 8:00 heta 12:30 Têkilliya bankî   

 înî Demjimêr 08:30 heta 12:00 Bank Postbank Hamburg Kodeya bankê: BLZ 
20110022 

Hejmara hisabê 

     2841841045 
  e-Mail: sekretariat@waldschule-lohmar.de 

 

 Hermann-Löns-Str. 37 

 53797 Lohmar 

  

  

  

  

Telefon: (02246) 5131 und (02246) 9256754 

Faks: (02246) 16332 

Întirnêt: 
e-Mail: 

http://www.waldschule-lohmar.de 
sekretariat@waldschule-lohmar.de 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Hejmara nameyê / Hejmara lêvegerandinê Wajo Dem 
      Pö  

 

 

 
Dêbavên hêja yên zarokên xwendingeha Waldschuleyê! 

Li pêvajoyeke giştalî, zarok, kedkar her wiha tîma xwendingehê bi awayê temamwext (OGATA) rola wan li 

qanûnên xwendingehê heye. Me qanûnên giştalî yên niha kêm kirine û kurt kiriye. Li danezana zêdekirî, ev 

qanûn hevrê digel dirûşmeya xwendingehê û rêbaza me hatiye nivîsîn. 

 

Daxwaza me ji we dêbavan ev e ku têkildarî van qanûnan ku me ewna jibo pêkvejiyan û hevkariya serketî 

diyar kirine, û hem li heyama demî ya sibehê û hem, piştî nîvroj diakrin cih bên, digel zarokê xwe careke din 

xeber bidin û wê wajo bikin. Ev danezan wek bibîrêner lib a we dimîne; Em ji we dixwazin ku beşa jêrîn radestî 

mamosteyê polê bikin. 

 

Her wiha li vî warî da berçavnegirtina qanûnê, wê tevdîrên lazim cih bên. Ez dixwazim van babetan li vir 

ragihîne me: 

 
Eger qanûn neyê berçavgirtin, renge dûhatên jêr biqewimin: 

- lêbihurîn (Li rêya nameyê, bi dayîna berdêleke biçûk) 

- bedewkiirna xwendingehê (Rakirina toza ji ser gulan, ji ser tiştên hunerî û hwd) 

- alîkirina aşpêj, Xatûna Rayş (reich) li berêvarî 

- Ragihandina nivîskî ji dêbavan 

- nivîsîna qanûnên xwendingehê ku hatine binpêkirin û vegotina wan li gorî mînakan (Li malê/ an li 

dibistanê) 

- Kontrolkiirna pirtûkan li pirtûkxaneyê, eger bê daxwazkirin. 

 
Em hêvîdar in ku bi berxwegirtina van tevdîrên hîndekariyê, pêkvejiyana hevrê digel rêz û hurmetê li 

xwendingehê mumjin bibe. Ji kerema xwe li vî warî da alîkariya me bikin. 

Digel rêz û silavan 

 
Xatûn M. Posîngir (Rêvebir) 

 

Me li ser vê danezanê û rêbaz û qanûnên xwendingehê digel zarokê xwe xeber da û haya me ji 

naveroka wê heye. 

_______________ ________ _________________________________ 

Navê zarok Pol Wajoya zarok / Sergêr 

 

     Jib o tevayê zarokan li xwendingeha Waldschule 
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