
                                                                                      
Kurdî (Kurmancî) xurt bikin! 
 
 Qeydkirina "zimanê bingehîn kurdî (kurmancî)" 
 
 Dê û bavên hêja, 
her ziman xezîneyek e.  Xezîneyek taybetî zimanê we yê eslê xwe ye, zimanê yekem an zimanê 
malbatê ye.  Li Berlînê di gelek malbatan de ev kurdî (kurmancî) ye.  Ziman û çanda kurdî beşeke 
bingehîn a nasnameya zarokan e.  Pêşxistina şarezayên zimanê eslê xwe ji bo pêşdebirina 
kesayetiya wan xwedî girîngiyek mezin e û di heman demê de ji xwendekaran re dibe alîkar ku 
zimanek din fêr bibin.  Ji ber vê yekê dê li dibistana me qursek nû ya "Kurdî (kurmancî), zimanê 
bingehîn" were dayîn.  Hûn dikarin zarokê xwe bi karanîna forma pêvekirî tomar bikin. 
Dersên bi “Kurdî (Kurmancî) zimanê eslê xwe” kengî û li ku derê tên 
dayîn? 
Dersên bi "zimanê zikmakî kurdî (kurmancî)" ji bo şagirtên dibistana xwe wek teklîf dest pê 
dikin.  Ew ji aliyê mamosteyên ji Eyaleta Berlînê ve tê dayîn, dersên birêkûpêk temam dike, belaş e 
û hefteyê 2 saetên dibistanê pêk tê.  Registration bi dilxwazî ye.  Piştî qeydkirinê, beşdarbûna 
birêkûpêk ji bo xwendekaran mecbûrî ye.  Tevlîbûn li ser sertîfîkayê tê destnîşan kirin.  Ji bo 
sazkirina komekê herî kêm 12 qeydkirin hewce ne. 
Xwenderkar çi hîn dibin? 
 Dersên "zimanê zikmakî kurdî (kurmancî)" dê li ser hunera zimanê devkî û nivîskî ya zarokan bi 
kurdî (kurmancî) ava bibe û bi awayekî sîstematîk wan pêş bixe.  Bernameyeke çarçowe ya bi pênc 
mijarên sereke heye: Cîhana kesane, dibistan û jiyana rojane, xweza û jîngeh, hawîrdora çandî, 
cîhana zimanê jêderê (guhertoya pêşnûme).  Bi gelek pêşniyar û çalakiyên zimannasî zarok hînî 
baştir axaftin û vegotina erebî dibin, tekstan dixwînin û di gelek caran de kurte tekstên xwe 
dinivîsin. 
✄ ------------------------------------------------ ----------------------------------------------- 
Qeydkirina zimanê jêderê Kurdî (Kurmancî) 
 
 Ez bi vê yekê zarokê xwe radigihînim 
 
 Nav û Paş Nav: _________________________________ 
 
 Dîroka jidayikbûnê û cihê jidayikbûnê: ________________________________________________ 
 
 beşdarî "zimanê bingehîn kurdî (kurmancî)" bibe. 
 
 Dibistan:______________________Pol: 
 
 Navê welî: ________________________________________________ 
 
 Navnîşan: ________________________________________________________________ 
Tel .: _____________________________________E-Mail.:________________________________ 
Dîrok û îmzeya welî ya qanûnî 
 _________________________________________________________________ 
 
 
 Ji kerema xwe ve forma qeydkirine heya___________________________.vegerinin. 
 



                                                                                      
  


