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Ji du salan ve belaş e ! Ji  
1-Redendanê 2020 ve ne girîng 
e ka zarokek ji du salî biçûya  
xwe diçe lênihêrînê an crèche -  
ji du salî ve hûn dikarin serdana 
navendên lênihêrînê bi tevahî  
belaş bikin.

Ji 2 salan berberiya 
bêkêmasî ya tevlêbûnê

Dewlet di peydakirina kargehên wan de 13,5 mîlyon 
euro piştgirî dide navendên lênihêrînê.

Li sektora taybet û ji bo navendên lênêrîna rojane gelek drav hene.
Bi kita Plus, dewlet piştgiriyê dide navendên lênihêrînê li deverên 
niştecî yên ku hewcedariyên wan ên pêşveçûnê hene û bi vî rengî ji we 
re dibe alîkar, ji bo nimûne, dêûbav, zarok û bernameyan fînanse bikin.
Bi zêdebûna diravî, dewlet berê piştgiriyê dide veguhastina budceya 
qada civakî.

Wusa ku hemî zarok gihîştina çêtirîn 
a zaroktî û lênihêrîna zaroktiya 
zûtirîn in:

Bernameyek taybetî ji bo firavînan

Navenda lênêrîna rojane,  
biserve û pêşkêşvanên belaş

jixwe di zorê de ne



Ji bo balansek xebatê-jiyanek çêtir û bi 
vî rengî jî polîtîkayek jinan a nûjen:

Di pêşerojê de, dêûbav dê di yek carekî de lênêrîna 7 demjimêran 
xwedan mafek qanûnî bin. Ev tê vê wateyê ku ew dikarin zarokên 
xwe li lunchtime temaşe bikinHeya nuha, mafek qanûnî ya heft 
demjimêran serîlêdan kiriye, lê ev yek dikare navberek lênêrînek 
danêran pêk bîne.  Theiqas bi rastî ji bo her zarokî lênêrîn û kîjan 
demên vekirinê ya amûrek pêdivî ye ku li ser malperê bêne biryar  
e. Ofîsa wergêriya ciwanan peywireke bingehîn a hewcedariyê  
peyda dike.

û ji ber ku ofîsa wergêriya ciwanan dema plansaziyê hewcehî  
bi toleransê heye, dewlet ji bo werzîşa ciwanan ji sedî 20-ê cihên  
bêkarbûyî davêje. Dîroka referansê ya ku hejmara zarokên li 
navendên lênihêrînê de tê tomarkirin her sal 31-ê Gulanê ye.

Mafê qanûnî li  
7 demjimêran lênêrîna bi carekê

Ji 1-ê Tîrmeha 2021-an



Firavîn

Ji ber ku zarok di şevekê de di navenda lênêrîna 7-demjimêran de 
dimînin, pêdivî ye ku li wir şîvê ji wan re bibe.Ofîsên wergêriya 
ciwanan, pêşkêşvan, navendên lênihêrînê û dêûbav li ser malperê bi 
hev re biryarê didin ka ev rêxistin çawa ye. Ji bo peydakirina pêşkêşî, 
aliyên têkildar xwedan wextê bes in, ango heya nirxandinê heft sal 
piştî yasaya zagonê, yanî heya 2028 an.

Di heman demê de, dewlet di sazkirin û sazkirina kargehên  
wan de piştgirî dide sponsoran: Bi wêneyek lêçûnek maddî ya  
13,5 mîlyon Euro.

Ji bo balansek xebatê-jiyanek çêtir û bi 
vî rengî jî polîtîkayek jinan a nûjen:



Perwerdekarên çêtirîn ji bo  
navendên lênêrîna meyên rojane:

Zêdetirî karmendên li navendên  
lênêrînê û pergalek nû ya karmendan

Karmendên zêdetir hene. Ji bo wê 80 mîlyon Euro tête peyda kirin,  
yên ku dewleta Rheinland-Pfalz her sal drav dide, ji bilî 730 milyon 
ewro ku ew berê ji bo navenda lênihêrînê peyda dike. Pergala nû 
nirxandina karmendan jî mafdar dike - ji ber ku li her deverê, li bajar 
an li welat, gelo li Andernach Zweibrücken, divê li wir perwerdehiya 
zaroktiya baş hebe.

Nirxandina personelê ji çend beşan pêk tê:

1. Karmendên bingehîn ve girêdayî ye ka li kîjan deveran ji bo 
zarokên piçûktir ên 2 salan, zarokên 2 salî û dibistanan zêdetir 
hene û çend demjimêrên lênêrînê ji bo wan hatine plan kirin

2. Wekî din, ji bo karên rêveberiyê parvekirên personelê hene
3. Rêbernameya xwendekar û xwendekaran
4. Staff karmendên ji budceya odeya civakî

Xwendekar êdî di nirxandina karmendan de nayên, ew li ser top zêde 
dibin. Dewlet jî damezrandina karkerên aborî li navenda lênihêrînê 
hevrêz dike - bi qasî ku hewce ye.



Ji bo her kesê derfetên wekhev in

Butçeya odeya civakî ji bo karkirên 
pisporên din ên li ser malperê

Li gel budceya cîhê civakî, dewlet salê 50 milyon euro karmendên 
din fînanse dike, mînakî ji bo karûbarên civakî yên rojane, pisporên 
navdewletî an karkerên fransî.Dezgehên wergêriya ciwanan biryar didin 
ka meriv çawa budceya civakî li ser malperê bikar tîne, lê divê vê yekê 
zelal bikin û wê îspat bikin.

Ji bo beşdariya zêde  
ji hêla herkesî ve

Kita konseya şêwrê

Desteya visêwirmendiyê 
Kita beşdariya her kesê ku 
beşdarî lênihêrîna rojane 
ya rojane dibe, pêşve dike. 
Pêşkêşker, rêveberî, pispor û 
dêûbavan li ser pirsên girîng 
nîqaş dikin ku bi bingehîn 
li ser navendên lênihêrînê 
bandor li ser hev dikin, timî 
perspektîfên zarokan digirin. 
Pêşkêşker, rêveberî, pispor û 
dêûbavan li ser pirsên girîng nîqaş 
dikin ku bi bingehîn li ser navendên 
lênihêrînê bandor li ser hev dikin, timî 
perspektîfên zarokan digirin.
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