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Li vê malperê şiroveya giştî derbarê vê yekê ku çi pêşniyarên perwerdehiyê jibo kesên teze koçkirî li Rayn Nikar
Kraysê û navçeya te hene, radestî te tên kirin. Bi vê mebestê mênoya jêrîn bi kar bîne:









Destpêkê jêrnavê [Gemeinde] navçeyek an bajarekî bibijêre. Piştra jêrnavê  [Lebensphase] yek ji van
qonaxên jiyanê hilbijêre:


[L1] Ducanîbûn û zarokanîn



[L2] Perwerdehiya destpêka heyama zaroktiyê (Heta navnivîsîna li dibistanê)



[L3] Fêrkarî jibo zarok û nûciwanan



[L4] Nêrîna şolî û perwerdehî



[L5] Xwendin



[L6] Bazara Kar û Dewama Fêrkariya Şolî



[L7] Fêrbûna Zimên



[L8] Perwerdehiya bingehîn, demên betlaniyê û çand

Li jêrnavê  [Geschlecht] Zayenda ku pêşniyara perwerdehiyê têkildarî wê ye, diyar bike. Tu yek an çend
bijareyan dibijêrî: [Gemischt] Linavhev, [Weiblich] Jin û mêr [Männlich] Jin. Li Jêrnavê  [Sprachniveau] Li ser
asta zimanê têkildarî pêşniyara perwerdehiyê klîk bike. Li vir hemî kiryarên ku girêdayî bi asta zimanê bijartî an
asta xwartir in, tên nîşandan. Li vir [ohne Voraussetzungen] Bêyî Pêşmercê û [Voraussetzungen unbekannt]
Pêşniyaza nediyarkirî jî dikarin bên bijartin.
Piştra li ser bikofgka Nîşandan [Anzeigen] Klîk bike. Pêşniyarên cûrbicûr ên perwerdehiyê li nav lîsteyekê tên
nîşandan. Destpêkê pêşniyarên perwerdehiyê jibo navçeya bijartî tên nîşandan û piştra pêşniyarên di asta
navçeya biçûk. Pêşniyarên bajarê Haydilburg, Manhaym û Karlsrûheyê jî ji van babetan in.





Di lîsteya pêşniyaran li ser  Hûrgillî [Details] Klîk bike. Di vê rewşê da tevahiya zanyariyên girîng li ser wê
pêşniyara perwerdehiyê dê bên nîşandan.

Ji wan, lîsteya pîvankên ragiahndî yên lêgerînê, şiroveya kurt a wê kiryarê, navnîşan û zanyariyên têkillîgirtinê.
Ji billî vê yekê, rêya têkilliya rasterast digel sebebkarê wê kiryarê jî bona te dikare bê nîşandan.
Têkildarî pirsên naverokî derbarê her yek ji pêşniyaran, ji kerema xwe rasterast serî li kesê berpirsê bersivdanê
yê ragihandî jibo pêşniyara heyî bide!
Gelo te hin pêşniyar an pirs derbarê birêxistinkirinê hene?
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