
 

(dê ji aliyê dibistanê ve bê tije kirin) 

Klasse / Gruppe MO DI MI DO FR 

            

 
 
Ji kerema xwe re vê formê radestî vê navnîşana jêr an jî sekreteriya dibistanê 
bikin 
 
Amt für Schule und Bildung, Dikanên dibistana jimaryara dolivgeh, 
Bergstraße 25, 26122 Oldenburg 
Telefon: 0441 235-2940 
E-Mail: schule-bildung(at)stadt-oldenburg.de 
Fax: 0441 235-2638 
 
 

Beşdariya xwarina nîvro 
 

 
(kerema xwe re bi tîpên çapxaneyê tişî bikin) 

Agahiyên zarok: 

Name, Vorname: 
 

 

Geburtsdatum:  
 

 

Schule: 
 

Di rewşa dayînên perwerde û beşdariyê tên standin de 
 
OldenburgCard-Nummer: 
 

 
Agahiyên daneyê kesê/kesa ku rayeya wî/wê ya lênihêrîn û parêzvaniyê heye 

Name, Vorname: 
 

 

Straße, Hausnummer: 
 

 

Postleizahl, Wohnort: 
 

 
Agahiyên pêwendiyê (ne pêwîst e) 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

 
 
 

  Kurdisch 
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Digel vê yekê ez zarokê/zaroka xwe 

 □ qeydî firavînê dikim. 

Bu, tüm okul ziyareti süresince rezervasyon edilen tüm tam gün teklifleri (okul günlerinde ve ek tatil 
günlerinde) geçerlidir. Ev, di hemû serdana dibistanê de ji bo hemû pêşniyarên hemû rojê hatine 
rezervasyon kirin ( di rojên dibistanê û betlaneya lêzêdekirî) derbasdar e. 
 

Heke alerjiyek an jî întoleranseke zarok hebe, ji kerema xwe raporta bijîjk jî tevlî bikin. Beşdariya 
firavînê dê di çarçoveya derfetên xwaringehê de bên kontrol kirin. 
 

□ Beşdariya ji sala dibistanê pê ve 

 
              Heke hûn tenê domahiya salê qeydê bikin: 

□ Jivana piştre an jî ji vî wextî pê de: ______________  

 
 
Digel vê yekê ez zarokê/zaroka xwe 

□ qeydî firavînê nakim. Ji bo ku zarokê/zaroka min bi xwe re bibe ez ê bixwe têrî wî/wê xwarinê 

bidim. 
 
 

Agahiyên derbarê kirariyên daneyê 
 
Berpirsyariya kirariyên agahiyê wek nûner aîdî serokê şaredariya bajarê mezin ya bajarê 
Oldenburgê ye. Kirarî di çarçoveya dîrektîfa kirariyên agahiyê de ji aliyê kirariyên agahiya ku 
aîdî şaredariya cihî ya Oldenburgê ve(Kommunale DatenverarbeitungOldenburg KDO)   tên 
kirin. 
Hûn dikarin ji vê dê bigihîjin agahiyên derbarê kirarîyên agahiyên xwe: 
www.oldenburg.de/datenschutz jî 0441 235-4444. 
 
Deklereya qayilbûnê 
Agahiyên ku bi deklereya we ya teqez hatine qeyd kirin û vekirin tenê ji bo rêkxistin û hesab 
kirina xwarina nîvro tên bikaranîn. Agahiya daneyên we ji bo kesên sêyemîn, dibistana 
pêwende û hewcedariyê de şirîkê kooperasyonê resen yê dibistanê, ji bo agahiya rewşa 
qeydîya xwarina nîvro kiribe an jî nekiribe dibe. Agahîyên we heger wextê sûdgirtina Beşdarî û 
Perwerdeyê ji bo xwarina nîvro (Pirtuka Zagoniyên Civakî II – Peywir) de hebe ji bo ku ji hesab 
bê berhev kirin ji Oldenburg Jobcenter (Saziya Dîtina Kar û Karkeran ) re tê şiyandin. 
 
Ez dizanim ku ne pêwîst e deklereya qayilbûnê bibejirînim û dizanim ku wextekî ne hişkere 
dikare be standin. 
Beşdariya xwarinê bê pejirandin nabe. Agahiyên min yên ji ber pejirandina min hatine standin 
wextê be betal kirin jê diçin û piştî vê ne pêkan e ku beşdariya xwarina nîvro çe bibe. 
 
Ez va agahiyên ku li jor in dipejirînim ji alî bajarê Oldenburg (Oldb) ve ji bo bikaranîna 
rêkxistin û hesab kirina xwarina nîvro. 
 
 
              
Ort, Datum      Îmzeya xwediyê rayeyê 
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Ji kerema xwe re vê formê radestî vê navnîşana jêr an jî sekreteriya dibistanê 
bikin: 

Amt für Schule und Bildung, Dikanên dibistana jimaryara dolivgeh, 
Bergstraße 25, 26122 Oldenburg 
 

 Dîrektîfa dayîna otomatîk-SEPA ji bo  
 beşdariya xwarina nîvro di dibistana de 
Ez destûr didim ku di dibistana de bajarê Oldenburg (Oldb) ji bo xwarina nîvro bi rêya dîrektîfa 
dayîna otomatîk ji hesabê min deynên ku heye berhev bike. Digel vê ez dîrektîfê didim 
bankeya xwe ji bo deynên heyî ku ji alî bajarê Oldenburgê (Oldb) ve hatine berhev kirin bide. 
Nîşe: Ez  di nava heşt hefteya de –ji dema destpêkirinê pê ve- dikarim ew dayîna ku pêwîsti ye 
dikarim lêvegerîna wê bixwazim. Şert û mercên li hev kirina bi saziya min ya krêdiye re 
derbasdar in. 
 
Agahiyên xwediyê hesab: 

Name, Vorname: 

 

Straße, Hausnummer: 

 

Postleitzahl, Wohnort: 

 

 
Agahiyên bankeye: 

Name des Kreditinstitutes: 

 

IBAN: 

 

BIC: 

 

 
Kesê ku mukelefê dayînê: (tenê heger ji xwediyê hesap cûda be) 

Name, Vorname: 

 

Deklereya qayilbûnê 
Agahiyên ku bi deklereya we ya teqez hatine qeyd kirin û vekirin tenê ji bo mebestên ku hatine diyar 
kirin tên bikaranîn. Agahiya daneyên we ji bo kesên sêyemîn, tenê wextê ku bajarê Oldenburgê li ser vê 
bi zagonî mukelef be çe dibe. 
Ez dizanim ku ne pêwîst e deklereya qayilbûnê bibejirînim û dizanim ku wextekî ne hişkere dikare be 
standin. Di wextê betal kirina deklereya qayilbûna min de daneyên min yên ji ber deklereya qayilbûna 
min hatine berhevkirin jê diçin û dayîn ji hesabê min yê bankeyê bi rêya dîrektîfa dayîna otomatîk 
nikare were berhev kirin. 
Ez bikaranîna va agahiyên ku li jor in dipejirînim ku bi rêya dîrektîfa dayîna otomatîk ji hesabê 
bankeya min ji alî bajarê Oldenburg (Oldb) ve ji bo dayîna werin berhev kirin.  
 
 
    
Ort, Datum  Navnîşana xwediyê heasb an jî kesê nûner  
 
 

Çavkaniya nûneriyê (Ji alî bajarê Oldenburg ve tê tişî 
kirin) 
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Agahiyên derbarê kirariyên daneyê 
Berpirsyariya kirariyên agahiyê wek nûner aîdî serokê şaredariya bajarê mezin ya bajarê Oldenburgê 
ye. Kirarî di çarçoveya dîrektîfa kirariyên agahiyê de ji aliyê kirariyên agahiya ku aîdî şaredariya cihî ya 
Oldenburgê ve(Kommunale DatenverarbeitungOldenburg KDO)   tên kirin. 
 
Bajarê Oldenburgê daneyên we yên takekesî, ji bo binbarîtiyê we yên zagonî û berjewendiyê gel an jî ji 
bo peywira birêvebirinê bînê cih distîne û bi kar tîne. Standin û bi kar bûna daneyên takekesî li gorî 
pêwîstiya ku binbarîti û peywirê me werin cih in û li gora DSGVO fiqreya yekemîn ya benda şeşemîn c) 
û e)  ( Zagoniya parêzandina daneyên takekesî ya Elmanî) ye. 
Wextê ku we pejirandina xwe ya ji bo qeydê daye betal bikin an jî dane ji bo mebesta ku hatiye armanc 
kirin ne pêwîst bin, daneyên ku hatine qeyd kirin tên paqij kirin. Lê wextê ku  dema rê û rêzikên yên ku 
hiqûqa bazirganî û bacê ve girêdayî ne xelas dibin jê tên paqij kirin.  
 
Bikaranînê daneyên we yên takekesî ku em ji bo berjewendiyê gel û peywira birêvebirinê tînin cih 
wextekî ne hişkere de hûn dikarin betal bikin. Ji bilî vê, mafe we yê dest xistina agahiyê ku derbarê 
daneyên we yên ku hatine qeyd kirine heye. Û wextê ku daneyên we ne rast bîn hûn dikarin daxwaza 
sererastbûnê an jî ji bo qeydiyên daneyê yên qedexe hûn dikarin daxwaza paqij kirine bikin. 
 
Hûn dikarin ji vê dê bigihîjin agahiyên derbarê kirariya xwe ya daneyên takekesî: 
www.oldenburg.de/datenschutz jî 0441 235-4444. 
 
 
Agahiya girîng 
Çavkaniya nûnerî û hejmara nasnava deyndar ya ku di tehsîlata deyn de heye  hûn dikarin di deklereya 
lêniherîna xwarina nîvro de bibînin. 
 
Di kêliya berbirsyariya qeyda deyn-SEPA lazmatiya vekirî hebe wextê ku dema qewl dikeviyê ji hesabê 
cîro tê kişandin. Heger roja qewl rabirdû de mabû be di nava çend rojan de ji hesabê we yê cîroyê re bi 
berpirsyarîtiya qeyda deyn-SEPA deyn jê re be çekirin. Ji kerema xwe re di hesabe we de bila pereyê 
kêm nîn bin. Di va rewşa de ji bo qeydiya deyn agahiyeke dî naye kirin. 
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Heqê firavînê 
 

Wek rojaneyî “Rêznameya Bajarê Oldenburgê di derheqê bikaranîna firavînê de di dibistanên sereke û 

kantînan de” derbas dibe.  

Girêdayî biryara siyasî ji bo sala nû ya perwerde û hîndekariyê heqê firavînê her danekî 3,80 € ye. Di 

rojên dibistanê de ev heqên jêr tên berhev kirin: 

 

 Xwarin….. rojên hefteyê  

Heqê xwarinê serê 

roja dibistanê 

1  2  3  4  5  

3,80 € 12,03 €   / 

Monat 

24,05 € / 

Monat 

36,08 € / 

Monat 

48,11 € / 

Monat 

60,13 € / 

Monat 

 144,32 € / Jahr 288,64 € / Jahr 432,96 € / 

Jahr 

577,27 € / 

Jahr 

721,59 € 

/ Jahr 

 

Esasa hesab kirinê, heke qeydî ji bo plana xwarina pênc rojên hefteyê bê kirin di saleke dibistanê de 

dibe biqasî 189,89 rojên pêşkêşê. Heke hûn ji bo 5 rojan hindiktir qeydiyê bidin kirin, hejmar teqrîben 

biçûktir e. Heqê salane, di 15ê heyvê yê fatoreyê de dê di 12 teqsîtan de bê dayîn. Ji bo qeydên di nava 

salê de, hejmara heqê salane û hinek mêjeran biqasî vê ye.  

Tamamlayıcı tatil teklifinde güncel tatil günü için aşağıdaki ücretler alınmaktadır: 

 

Heqê xwarinê serê 

roja betlaneyê 

Wextên kampanyayê Wextên teqsîtên heq 

3,80 € Osterferien 

Sommerferien 

 

Herbstferien 

Winterferien 

und flexible Tage 

15.04. 

15.07. 

 

 

15.10. 

 

Heke hûn ji bo perwerde û beşdariyê (BuT) sencê bistînin, ji kerema xwe nisxeke belgeyê lê zêde bikin. 
Di vê rewşê de ne pêwîst e hûn ji bo firavînê sencê bidin. Ji kerema  xwe bifikir da ku hûn di wextê wê 
de serî lê bidin. 
 

Jimara heq, di serê saleke dibistanê de bi rêya agahdar kirina di serî de tê diyar kirin. Heke di nava salê 

de qeydî bê kirin, biryar yekser tê dayîn. Heke di heq de guhertin çê bibin, agahdar kirina guhertinê tê 

kirin. 

 

Binbaritiya ku girêdayî bacê ye ji bo bikaranîna damezranê derbasdar e. Xwendekar heke bi rastî û 

vedor serî li bernameya hemû rojê ya dibistanê nede wê dawiya heyvê bi temamî û otomatîk dê xelas 

bibe.  

 

Wek alternatîfekê, tenê dawiya salê ya dibistanê di her 4 hefteyên dawî de jê birin gengaz e.  

Ji bilî vê jê birina qeydê tenê piştî pêşkêş kirina raporta bijîjk dibe; lê heke ev raport pêdiviyeke 

xwedîkirina taybet be ku bi firavînê nabe. Jê birina qeydê ji dawiya heyvê bêyî çar hefteyan divê bê 

kirin. 
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Wextê jê birina qeyda bi sînor, ji bo rojên ku zarok ji ber pirsgirêkên tendiristiyê (mînak nexweşî) nikarî 

be berdewamî dibistanê bike gengaz e. Divê bêyî ku bêdewamî dest pê bike heft rojan bê agahdar 

kirin. Îade tenê ji bo rojên nexweşiyê yên ku di raporta bijîjk de hatine diyar kirin tê dayîn û dawiya 

heyva din, encex herî dereng dawiya heyva piştî heyva din pêk te. 

 

Heqên ku nehatine dayîn, bi rêya îdarî ya mecbûrî dê bê berhev kirin. 

Heke ji sisê heyvan bêhtir deyn hebin, heqê bajarê Oldenburg (Oldb) heye ku suxreya firavînê betal 

bike. 

 

Bajarê Oldenburg (Oldb), di derheqê jê birina qeyda ku hatiye plan kirin de ji serî ve kesê/kesa ku 

rayeya wî/wê yî lêniherîn û parêzkar ya zagonî heye agahdar dike. 

 

 

Heke alerjiyek an jî întoleranseke zarok hebe, ji kerema xwe raporta bijîjk jî tevlî bikin. Beşdariya 

firavînê dê di çarçoveya derfetên xwaringehê de bên kontrol kirin. 

 

Rêzname ji van deran tê dîtin: 

 Di malpera www.oldenburg.de de 

 Di sekreteriya dibistanê de 

 im Amt für Schule und Bildung(Li Nivîsgeha Dibistan û Perwerdeyê de), Di beşa jimaryarî ya 

xwaringeha dibistanê de, Bergstraße 25, 

26122 Oldenburg 

 

 

 

http://www.oldenburg.de/

