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Karên Civakî di
Dibistanan de

Agahî ji
bo dêûbav

Şebekeya civakî di navber dibistan û herêmê de

Piştgiriya Fêrbûnê Café ya Dêûbavan
Pêşîlêgirtina tundûtûjiyê Rêwîtiyên dibistanê

Têkiliya we di dibistanê de:

Hînbûna
Civakî
Beşdariya çandî

Şêwirmendî û piştewaniya taybet

Firavîn

Hûn dikarin di van dibistanan li Bielefeld em peyda bikin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astrid-Lindgren-Schule
Brüder-Grimm-Schule
Bückardtschule
Bültmannshofschule
Diesterwegschule
Eichendorffschule
Fröbelschule
Frölenbergschule
Grundschule Dreekerheide
Hamfeldschule
Hans-Christian-Andersen-Schule
Grundschulverbund Hellingskampschule
Grundschule Oldentrup

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundschule Windflöte
Osningschule
Plaßschule
Rußheideschule
Stapenhorstschule
Stieghorstschule
Stiftsschule
Sudbrackschule
Südschule
Vogelruthschule
Volkeningschule
Wellbachschule
Wellensiekschule

Karên civakî
di dibistanên
a REGE mbH li
Bielefeld …

... buxçika perwerdehî û
beşdariyê piştgirî dike
• Karên civakî di dibistanan de dide ragihandin
ku piştewanî û şêwirmendî pêşkêş dike heke
hûn xizmeta xwe pêşkêş bikin li gor buxçika
perwerdehiyê û beşdariyê (BuT): vesaîlê dibistanê, firavîn, rêwîtiyên dibistanê, piştgiriya
hînbûnê û çalakiyên çandî û valabûnê (wekû
klûbên werziş).

... bi hev re dixebite
• Karên civakî di dibistanan de,
dibistanên zarokên we û navçeya
dibistanê nas dike û heke pêwîst
be bi hev re digel cihên din jî dixebite. Ji ber vê yekê, Karên civakî di
dibistanan de ji bo we û zarokên
we pêşniyar û alîkariyê pêşkêş
bike.

... tevlêbûyî û
pêşîlêgirtinê
Karên civakî
di dibistanan de, armanca
wî hemî zarokan û
dêûbavan e.

... hişyar e
• Karên civakî di dibistanan de, we û zarokên
we li ser pirsgirêkên şexsî û dibistanê şîret
dike û heke pêwîst be piştgirî dike.

• Karên civakî di dibistanan de ji bo
zarokên we ji bo fêrbûna zanist
û perwerdehiya civakî xizmetan
pêşkêş dike bi rêya: hevdîtinên zarokan, çareserkirina nakokî, lîstikên
afirînerî û tevgera pêşveçûnê... bi vî
awayî, Karên civakî di dibistanan de
alîkariya we dide ku zarokên xwe bi
awayekî bêtir bigihînin dibistanê û
li hêla dibistanan pevçûn û sirgûnî
asteng dike.

