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           15.05.2020 

Projeyên Pira Nameya Dêûbavan  
 
Zanyarî derbarî rewşên çarçoveya ji bo vekirina 
projeyên pir 
 
 
Projeyên pir dikar di 14.05.2020 care din dest pê bike. Projeyên pir bijarteyên kêm-

pêdarî ya lênêrîna zarrok e ku armanca we hêsantirkirin ji bo zarokan û dêûbavên 

wan e ku lênêrîna damezrînî e peyda bikin. Koma armanc zarokên berî-dibistan in di 

nav malbatên penaber û doxên cudah û malbata wan jî (koçber ji welatên cuda cuda 

wekî, wan ku xelkê welatên dinên YE, penaxwaz, din in.).  

 

Li dijî paşbingeha doxa heyî jî di dema giştgirtî ya korona, wan proje tenê dikar di bin 

mercên taybet bicih bibin. 

 

Serxisterên proje bi berpirsyarî ya xwe biryar dan ku dikarin di çarçove ya merçên nû 

di 14.05.2020 de bikarin bixebîtin. Îdîayek ji bo vekirina pêşnîyaz û bicihkirin di 

çarçoveya asayî nîne. Em derbarî têgihîştina te ji pirsyar dikîn. Mercên rîzkirî di bin 

de ji bo sinordarkirina zêdetir a proseya vegirtin û bi taybetî ji bo parastina 

karmendên bicih dibe, lê herosa zarok, dêûbavan, di îmakana vegirtin jî. 

 

1. Zarok û dêûbavên ku dikarin projeyên pir bikar bînin; 

 

1.1 Nabe ku hîç nîşaneyên ji nexweşî hebe, 

1.2 Nabe digel kesên vegirtî têkilî bikî, lê ev ku 14 roj di têkilî digel wan derbas bû 

ye û wan hîç nîşaneyên ji nexweşî jî nîne, 
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1.3 Dibe piştî hatin ji bo Komara Federal a Elmanya, pivanên naskirî ya rêgirkirin 

bicih bikî, li gor Rêkxistinên Hatin ji bo Korona di Wilayeta Bakûra Rhine-

Westphalia ku di dem dibe bihête bicihkirin. 

 

2. Hejamara herî mezin a zarok û dêûbavan di projên pir de 

 

Hejmara herî mezin deh zarok – girêdayî bi pêşnîyaz digel beşdarîkirina yêk ji 

dêûbav – dikar e di projeyên pir kar bike.  

 

Ev ji di bin berpirsyaretî ya çêkerî cih e ku biryar bide komên mezintir heya nuha ji 

bikaribin bihênê debşkirin û dêûbav ji bikaribin di her civînek ji beşdar bibin an na. 

Heke ku sinordarkirinek di berawird digel pêşnîyazên bihûrî de heye, em derbarî 

fêmkirin û meyla we ji bo beşdarîkirin ji daxwaz dikîn. 

 

3. Pêketina têkilî 
 

Berî beşdarîkirin di projeyên pir, dibe ku hinek zanyarî derbarê hemî kesên beşdarên 

malbata xwe pêşkêş bikin, ji ber we ku pêketin bi zincîra tûşbûn bihête bicihkirin. 

Heke ku pêdivî be, pêşkêşkir an ji rêkxera lênêrîna rojane ya zarok di nivîskîyeke 

piçûka agahdaririn zanyarî pêşkêşî rayedarên saxlemî dike. 

 

4. Pêdivî ya durgirtin 

 

Di deman bicihkirina projeyên pir, pêdivî ya dûrgirtin herî kêm bi dûrîya 1,5 metir ji bo 

hemî kesên mezin bicih bike. Biryardan derbarê rûbendên dev-kepoyî, di projeyên 

pir, berpisyaretîya hilgir an karmendên lênêrîna rojane ye. Ev ji bo hemî stafa 

damezrandî weke dêûbavan tête bicihkirin. 

 

 

5. Rênimayên paqijî ji bo Zarok û Dêûbavan 

 

Koronavayrûs di despêk de bi dilopên tête veguhestin. Herosa ev ji giring e ku metirsî 

ya vegirtin bi qasa mûmkîn kêm bikî. Beşeke mezin li vir pêketin bi pîvanên paqijî di 

projeyên pir e. 
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Herosa ev ji bo te ji giring e, wekî dêûbav, bi xwe pîvanên paqijî bicih bikin, lê herosa 

wan digel zarokên xwe ji li gor emira wan encam bide û di projeyên pir ji bicih bike. 

 

Pêdivî ye ku rêzikên jêr, bi taybet bihête bicihkirin: 

 

• Pir caran destên xwe kûrûdirêj bişon, hertim sabûn bikar bîne. 

• Heke ku dibe kuxin, pişkîn bikî, di navenda zenda kuxin, pişkîn bike. 

• Kilênsên kaxezêî bikar bîne. Herosa klênsa bikarhatî ji bixe nav gilêşdana 

vegirtî. 

 

Hun dikarin Rênimayî û Zanyarîyên zêdetir di rûpelên jêrî bidest bixin: 

 

https://www.mags.nrw/coronavirus 

 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps 

 

https://www.waschen-wie-walter.de 

 

Wezareta Zarok, Dêûbav, Koçber û Yêkxistina wilayeta Bakûra Rhine-

Westphalia 


