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Zarokgehên Rojane (Kindertagesstätte) çi ne?  

Zarokgehên Rojane (bi kurtî KiTa) ew dezgeh in, ku lê xebatkarên zana (ên wekî mamosteyên zarokan) bi roj li zarokan 
mêze dikin. 
Zarok li gor temenên xwe tên kom kirin: 

• Mala Pitikan (Pitikên ji 1 heta 3 salî) 
• Bexçê Zarokan (Zarokên ji 3 heta 6 salî) 
• Mala Zarokan (Zarokên dibistana seratayî ji 6 heta 10 salî) 

Li Almanyayê hûn ne mecbûr in zarokê xwe bişînin KiTa yê. Lê salek berîya çûyîna medresê, divê zarokê xwe bişînin, da 
ku ji bo medresê xwe hazir bike.  
Ji bo ku hûn zarokê xwe li cem KiTa bidin nivîsandin, hin tarîx hene, ku divê hûn dîqqet bikin. Hûn dikarin van tarîxan ji 
Şaredarîyê (Beledîye) bipirsin.  
  

 Mesrefa çûyîna KiTa çiqas e?  

 Ji bo KiTa divê xerc û mesrefên mêzekirinê werin dayîn. Lê heger hûn ji Jobcenter (Îdareya Kar) yan jî alîkarîya ji bo 
penabêran bistînin, hûn dikarin zarokê xwe bê xerc bişînin KiTa yê. Divê hûn belgeya xwe li cem Şaredarîyê nîşan bidin.  
Salek berîya destpêkirina medresê, çûyîna Bexçê Zarokan bêpere ye. Mesrefên mêzekirina zarokan divê her tim dê û bav 
bixwe bidin. Pereyê ku hatîye dayîn, nabe paş de were stendin, anku nabe ji beledîye yan ji cihekî din were xwestin.  

Zarokgehên Rojane – Kindertagesbetreuung (kurdisch) 

Ji bo Dê û Bavan agahîyên giştî: 

 Hevditîna pejirandinê: Ji bo çûyîna zarokgehekê, divê hazirîyeke baş were kirin. Mamoste yan mudîrê zarokgehê bi 
we re gotûbêjekî dike. Di vê hevdîtinê de divê zimanzanek jî li ba we hebe. Kesekî nas yan hevalek jî dikare ji we re 
alîkarî bike.  

 Dema Xwe Hîn Kirinê: Ji bo ku zarokê we, xwe hêdî hêdî hînî rojên zarokgehê bike û pê bielime ku bi saetan dûrî 
dê û bavê xwe bimîne, divê demeke hînbûnê derbas be. Di rojên pêşî de hûn jî dikarin çend saetan li KiTa, li cem 
zarokê xwe bimînin. Paşê, rojekê ewê wexta wê were, ku hûn ji zarok cihê bibin. Wê demê hûnê ji sinifê derkevin 
lê dîsa jî di nav KiTa de bimînin. Piştî ku zarok hînî mamoste û hevalên xwe bû, êdî ne hewce ye hûn li wê derê 
bimînin, lê belê divê mirov bikaribe xwe her tim bi telefûnê bigihîne we.  

 Rapora Doktoran: KiTa raporeke doktoran dixwaze, ku zarokê we ne nexweş e, nexweşîyeke têger pê re tune ye, 
ku derbasî zarokên din bibe. Herweha belgeya doktorekî, ku hûn li ser derzîyên zarokan pê şêwirîne.  

 Di dema acîl de divê telefûnî kê bikin? Divê hûn bi nivîskî melûmat bidin KiTa, ka di demekî acîl de (nexweşî yan 
qezayek bibe) çawa dikarin xwe bigihînin wê yan jî divê telefûnî kê bikin.  

 Kî dikare zarokê we rahêle? Divê hûn bi nivîskî melûmat bidin KiTa, ka kî dikare zarokê we ji KiTa rahêle. Ew kesê 
ku hûnê destnîşan bikin, divê ji 14 salî mezintir be.  

 

Di roja pêşî ya KiTa de divê hûn li çi dîqqet bikin? 

Tiştên li jêrê divê hûn bixwe re bînin:  

 Şimikên nav malê  

 Çenteya (Pişta) Zarokan (pê re taştê serê sibê, û heger zarok piştî nîvro jî bimîne, navroj ) 

 Kinceke zêde (derpê, kıras, gore, fanîle, şal û îşlik)  

 Cizme, çakêt û şalê baranê  

 Ji bo zarokên qundaxê: Potikên binê pitika, derman û destmal  

Her roj çi girîng e? 

 Bi zarokê xwe re taşteyekî xweş bişînin. (Ji kerema xwe şêranî û tiştê vexwarinê nedin!) 

 Zarokên nexweş nabe ku werin KiTa yê. Zarokên nexweş heta ku baş bibin, divê li malê bimînin. 

 Hûn divê zarokê xwe her roj di wexta xwe de rahêlin. 

 Heger zarok rojek neyê KiTa yê, divê hûn wê rojê serêsibê xeberê bidin KiTa yê.  
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JI KEREMA XWE VÊ AGAHNAMEYÊ BI DÎQQET BIXWÎNIN! 

 

Li gor Madeya 34, benda 5 peyva 2 yan Qanûna Parastina li dij Nexweşîyên 
Têger ( IfSG) Agahîyên ji bo dê û bavan û ji bo wasîyên zarokan. 

 
Heger zarokê we nexweşîyek têger pê re be, ku dikare derbasî kesên din bibe, û bi wê nexweşîya xwe 
biçe mektebê yan cihekî din ê muşterek, ku zarokên din jî lê hene, wê demê dikare zarokên din, 
mamoste û xebatkarên din jî bi wê nexweşîyê bixîne. Wekî din, dema ku bebikên berşîr û zarok bi 
nexweşîyeke weha têgerî ketibin, dikarin bi nexweşîyên din jî bikevin (û rewşa wan xerabtir dibe). 
 
Da ku mirov bikaribe pêşî li vî tiştî bigire, em dixwazin bi rêya vê agahnameyê ji we re behsa erk, kiryar 

û tevgera adî bikin, wekî ku Qanûna Parastina li dij Newxweşîyên Têger derpêş dike. Di vê çarçoveyê 
de divê hûn zanibin, ku nexweşîyên têger ne ji ber nebûna paqijîyê yan dîqqet nekirinê peyda dibin. 
Lewma, em rîca ji we dikin, her tim bi awayekî vekirî û pêbawer bi me re hevkarîyê bikin.  
 
Qanûn dibêje, ku zarokê we nikare here medresê yan cihekî din ê muşterek, heger  
 

1. zarok bi nexweşîyeke giran a enfeksîyonê ketibe, ku ji ber patojenên nizm çêdibin. Li gor 
qanûnê ev nexweşî: Dîfterî (Duşaxe), Kolera (Kulemar), Tîfo (Reşgiranî),Tuberkuloz (Jana Zirav) û 
Amelî ku bakterîyên EHEC dibin sedem. Ev hemû nexweşî pirranî wekî yekane derdikeve pêşîya 
me. (wekî din qanûn behsa nexweşîyên vîrusan ên wekî Harareta Bi Xwîn, Weba, Felcbûna 
zarokan dike. Lê belê îhtîmaleke gelek qels e, ku li Almanyayê yek ji van nexweşîyan derbasî 
kesekî din be); 

 
2. nexweşîyeke enfeksîyonê hebe, ku carna giran û xerab dibin, ev nexweşî Xeneqûtk, Sorik, 

Binguhk, Soreta, Xurîsorik, Menenjîta ji ber Bakterîyên Hib, Enfeksîyonên Meningokok, Gurrî, 
Impetigo, Hepatît A (Zerik) û Şîgela; 

 
3. spî ketibe serê zarok û hîna bi giştî jê neçûbe; 

 
4. berî ku şeş salîya xwe temam kiribe bi nexweşîya têger a îltîhaba made û rûvîyan ketibe yan jî 

hûn ji vê yekê şik û guman dikin. 
 

Rêyên derbasbûnê yên nexweşîyên ku li jorê hatin gotin ji hev cihê ne. Gelek nexweşîyên îshal û Zerik 
(Hepatît A) nexweşi yên ku bi destdanê derbas dibin. Ev nexweşî ji ber destên nepaqij û xwarinên 
neşûştî derbas dibin, herweha kêm caran jî bi ser alavan re (pêşgîr, mobîlyayên malê, pêlîstoka 
zarokan). Enfeksîyonên dilopî û enfeksîyonên ku ‘difirin’ wekî nimûne, Sorik, Binguhk, Xurîsorik û 
Xeneqûtk in.  Bi destdana por, çermê însan û lîçika însan, nexweşîyên wekî Gurrî, Spî û Împertîgoya 
berbelav derbas dibin.  
 
Ev jî zelal dike, ku cihên muşterek ji bo derbasbûna nexweşîyên ku hatine gotin gelek musaît in. Lewma 
em ji we rîca dikin, heger zarokê we nexweşîyên cidî pê re hebin, bi doktorê xwe yê malê yan jî 
doktorê zarokan bişêwirin. (Wekî nimûne, harareta zêde hebe, bêhal be, pir vereşe, ji rojekê dirêjtir 
nava wî here û nîşaneyên din pê re hebin, ku hûn ji wan fikaran dikin.) Heger şik û gûmaneke 
nexweşîyekê hebe yan jî nexweşîyek were dîtin, ewê ji we re li ser vê nexweşîyê melûmat were dayîn, 
ka zarokê we bi nexweşîyekê ketîye yan na, ku li gor qanûnê nabe ku here cihên muşterek ên wekî 
mala zarokan yan medresê.  
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Heger zarok divê li malê bimîne yan divê di nexweşxaneyê de were tedawî kirin, yekser xeberê bidin 
me û ji me re nexweşîya wî jî bêjin, ku em jî bikaribin bi Nivîsgeha Tendurîsti hemû tedbîrên hewce 
bistînin, da ku em pêşî lê bigirin, ku nexweşîya enfeksîyonê belav nebe. 
Gelek nexweşîyên enfeksîyonê weha ne, ku berî ku nîşaneyên nexweşîyê werin dîtin, nexweşî derbasî 
kesên din dibin. Yanî, dibe ku zarokê we nexweşîya xwe ji zû de derbasî hevalên xwe kiribe, piştî ku 
nîşaneyên nexweşîyê derketine û divê ew li malê bimîne. Di haleke weha de divê em ji dê û bavên 
zarokên din re xeberê bidin ku nexweşîyeke weha hatîye dîtin, lê em navê zarokê nexweş ji wan re 
nabêjin.  
 
Carna, zarok û mezin vîrus digirin lê pê nexweş nakevin. Hin caran piştî nexweşîyên dirêj jî, vîrus dikare 
wexteke dirêj bi derketina tuvaletê re derbas bibe yan jî bi dilopên kuxikê û hilma însan derbasî kesekî 
din be. Lewma talûke heye, ku hevalên zarokê we û xebatkarên medresê jî pê nexweş bikevin. Qanûna 
Nexweşîyên Enfeksîyonê lewma ferz dike, nexweşên bakterîyên Kolera, Dîfterî, EHEC, Tîfo, Paratîfo û 
Şîgelloz, ku rehet bûne, dikarin bi tenê îzin û agahîya Nivîsgeha Tendurîsti dikarin cardin herin cihên 
muşterek.  
 
Li cem we li malê jî kesek bi nexweşîyeke enfeksîyonê ya giran an jî têger/berbelav ketibe, dibe ku 
kesên din ên li malê jî vîrusên nexweşîyê stendine û bêyî ku ew bixwe nexweş bikevin, dikarin vîrus 
derbasî kesên din bikin. Di haleke weha de jî divê zarokê we li malê bimîne.  
 
Ji bo zarokekî ku ji nexweşî derbas kiriye yan îhtîmal heye ku enfeksîyon girtibe, lê bixwe nexweş 
neketîye, heger qedexe be ku here medresê yan cihên din ên muşterek, doktorê we yan jî Nivîsgeha 
Tendurîsti ewê xeberê bidin we. Di van her du halan de, divê hûn muheqeq xeberê bidin me jî.  
 

Li dij Dîfterî, Sorik, Binguhk, (Sorta), Felca Zarokan, Tîfûs û Hepatît A derzî hene. Heger zarokê we 
derzîyên wî hatibin lêdan, Nivîsgeha Tendurîsti dikare carna qedexeya çûyîna medresê yekser rake. Ji 
kerema xwe bifikirin, derzî him bi kêrî zarokê we tê him jî bi kêrî her kesên din.  
 
Heger wekî din pirsên we hebin, ji kerema xwe serî li doktorê malê yan jî doktorê zarokan an jî 
Nivîsgeha Tendurîsti bidin. Em jî amade ne alîkarîya we bikin.  
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Beyana Erêkirinê 

 

 

Navê Zarok 

 

Navê Dê yan Bav        

 

Kuçe û hejmara malê 

 

Koda Posteyê û Bajar 

 

 

Li vê derê ez/em dihêlim/dihêlin 

 Belgekirina şopandin û pêşketina zarokê min/mewe di medresê de 

 Kişandina Foto û Fîlma zarokê min/me we yên li Zarokgehê  

 Ji sedemên rojanê dikarin van resman bidin rojnamegeran  

 Zarokgeh zarokê min/me bibe bigerîne û bibe gerran û şahîyan çêbike 

 Zarokê min/me xwarina ku li malê hatîye çêkirin û bi xwe re anîye bixwe 

 

 

Cih û Tarîx                                               Îmze ya Dê/Bav  
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Beyana Erêkirinê (Azadkirina ji Veşartîbûnê) 

 

Navê Zarok 

 

Navê Dê yan Bav        

 

Kuçe û hejmara malê 

 

Koda Posteyê û Bajar 

 

Li vê derê ez/em dihêlin, ku xebatkarên perwerdeyî a Zarokgehê di hevditînên bi karmendê ji 

  Îdareya Zarok û Ciwanan  
Bi taybetî:  
 

  Dezgeha Şêwîrmendî û Tedawîyê  
Bi taybetî:  
 

  Dezgeha ji bo zarokên seqet 
Bi taybetî:  
 

  Dibistan 
Bi taybetî:   
 

 Muayenexaneya Ergoterapî  
Bi taybetî: 
 

  Muayenexaneya logopedî  
 Bi taybetî:  
 

  Dezgehên din 
Bi taybetî:  

 

ji bo zarokê min/me                                                                          tarîxa ji dayîkbûnê 

bi erkê veşartibûnê girêdayî nîne. (Dikare ku ji kesekî jor nivîsandî re behsa zarok bike) 

 

 

Cih û Tarîx                                               Îmze ya Dê/Bav  

 


