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Di kreşan de rumeta mirhovatî hem ji bona zarokan hem jî ji bona mezinan tê baldarkirin. 
Her zarokê li ser dinê xweyî wan mafên xwe ye, yên ji bona wî hatine pejirandin: 
Her zarok di bin mafê parizandinê de ye, yên wek mezinkirina bêşîdet, mafên alîkariyê û tevilbûnê. 
Ev maf li Elmanya di zagona bingehîn de hatine parastin. Dewlet, kontrolkirina bicihanîna wan mafan 
erkedar e. 
 
Wergirtina zarokan 

 Pewist e, berî girtina zarokan di kreşê de peymana hêvojê werê çekirin. 

 Hînbûnên çandî/olî yên di jiyan û xwarin û vexwarina wan de tên baldarkirin. 
 
Erka hêvoj û perwerdeyê 

 Peywira kreşê ya perwerde, hêvoj û lêmeyzandinê heye; 

 Wergirtina zarokê, wê bi hesasî bi pisporekî re werê damizrandin 

 Hevaltî û alîkarîkirina zarokê ji bona mezinbûna wî di qada pêşî de ye 
 
Hevxebatiya bi dêûbavan re 

 Dêûbav wek hevpar di xebatên hêvoj û perwerdeyê 

 Sazîkirina cihgiriya dêûbavan (komîteya dêûbavan) 
 
Binçaxvî 

 Armanca perwerdeyê ev e ku takekeseke bi berpirsiyar û civatzanî jê çebibe 

 Zarok wê di reya tewgera biserxwe û berpirsiyarî de werin birêvebirin 

 Kontrolkirineke berdewamî ya zarokên di kreşê de, naye kirin 
 
Sîgorta qezayê 

 Zarokên di kreşê de xweyî sigorteyeke ji bona tim bûyerên di kreşe (de), ne 

 Di ser de xweyî sigorteyeke ji bona rêya malê û kreşê ne 
 
Serdaniya rojenî/Demên vekirî 

 Berpirsiyariya anîn û birina zarokan ji kreşê li cem dêûbavan e. 

 Carna ji bona neamadebûna karkeran dibe ku demên vekirî werin guhertin. Gelo mirhov çilo 
kare bigihe dêûbavan? 

 
Pisporê pedagog 
 

 Gelo pisporên di bexçeyên zarokan de kar dikin, pisporên hatine naskirî ne 

 Peywira kontrolkirina karkerên kreşê di destê rêveberiya kreşê de ye  

 Kontrolkirina rêveberiya kreşê di destê saziya xweyî kreşê de ye 

 Di nav tîm de pisporên bi pîşeyên curê hene 
 
Peywira parastinê 

 Rêzên di çarçoveya parastina zarokan yên ji metirsiyê, hatine çareserkirin. 

 Dêûbav karin ji kreşê agahiyên muhîm ji bona pêşniyariya alîkariyê bistênin 
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Pakijbûna zad û qutê 
 Rêvebernameya pakijbûnê (pasta, salata yên dêûbavan) agahiyên ji bona amadekirin û 

xwarin û vexwarinan li bexçeyên zarokan 

 Zarokên nexweş (wek mînak jêbirina birmiyên urikan / salmonele) nikarin tevlî 
çalakî/projeyên saziyê bibin 

 
Zarokên nexweş 

 Wekî zarok nexweş be, ji kerema xwe re agahiyê bidin kreşê 

 Wekî zarok nexweşiyên têger hebin, wekî sipî ketibin serên wan jî, zarok nikarin herin kreşê 
(§ 34 IfsG) 

 Zarok dikarin di kreşê de têne dermanan bi destûra bijişkan bistênin, ji xeynî: nexweşiyên 
kronîk /diyabet 

 
Parastina agahiyên taybet  

 Destûra dêûbavan ji bona naşîkirina wêneyan  

 Girtina wêne û kişandina kamerayê ji aliyê dêûbavan di çalakiyan de 

 Wêne û fîlm nikarin di înternetê de werin weşandin 

 Daxwaza hevkarkirina bi dibistana seretayî re  

 
Tevkariya dêûbavan 

 Azadkirina dêûbavan di masrafên kreşê de ji bona du salan heta destpêka dibistanê 

 Zarokên Krippen û yên Hortan  

 Daxwazname li cem daîreya alîkariya civakî  

 Diravên xwarinê li cem zarokên di kreşên tevrojî de  

 
Amraz  

 Sedemên bidawîanînê  

 Bidawîanîna dibistanê ne pêkan e  

 
 

 

Dema amadekirinê: Berfanbar 2016 

Berpirsiyar: Kreşa LIGA FG 

 

 


