
 

 

 

 

 وانەی زمانی دایک لە راینالندپفالس 
 

 دایک و باوکە بەڕێزەکان،

 
کە بە زۆر زمان گەورە دەبن. لەوانەیە لە راینالندپفالس زۆر مندااڵن و گەنجان دەژین، 

 هانیان بدات،ڵمانی نەبێت. بۆ ئەوەی ەلە ماڵەوەدا بە زمانێک قسە بکەن کە ئ ئێوەش
زمان بۆ هەموو  ١٨ساندوون بۆ خوێندنی زمانی دایک زۆر هەلی بۆ رەخ راینالندپفالس

زانەکەیان لەگەڵ فێربوونی زمان دا فێری  خوێندنەوە و نووسینی زمانی خێن. لەوێ ١٠تاکو ١ئەو قوتابیانەی لە پۆلەکانی خوێندنی 
ەتانەی لە پۆلدا دەکرێن هەموو ئەو باب  زانیاری زۆر دەربارەی واڵتەکەی و بابەت و تەوەری گرنگی لەگەڵ دایە.دەبن. کولتور و 

و  ی زمانی دایکیەبۆ وان بەژدار بێتدەکات  وئەگەر ئارەزولەگەڵ منداڵەکەتان  ەیەکەوەبڕیار دەدەن بئێوە ێن. نری بۆ دادەەنمر
 ەکەن. تۆمار دناوی  پۆلەکەی مامۆستایی ەالل

 
 .ز ئەکرێنپێشنیا ەەی خوارەوزمانان مئە اداستێلە ئ

 

 لبانیەئ         کوردی  

 رەبیعە                    نیۆپۆڵ 

 بۆسنی         الیرتوگوپ 

 گاریبول                    ڕۆمانی 

 نییچ         ڕوسی  

 فارسی         سربی 

 یۆنانی         ئیسپانی 

 ئیتاڵی         تورکی 

 اتیوکر         هەنگاری 
 
 

بەم ەکان لە قوتابخانەی منداڵەکە یان ەوعیدم   .ناو تۆمار دەکرێت ووتداهاساڵی خوێندنی بۆ  اد سەرەتای ساڵلە  :تۆمار کردن
  ی راینالندپفالسردەوپەرتی ەناونیشانەی وەزار
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ئەتوانن کە تەنها ئەوانە ناو تۆمارکردن دا  ییکاتی تۆمارکردنەکە بێت. لە دوا لە زۆر ایە ئاگاتانتک

ی و لە کوێ وانەکە ەزانیاری دەدەنێ ک ەقوتابخاندا  ی خوێندنێدەسپێکردنەوەی خوێندنی ساڵی نولە ەیان هەبێت. زهۆکارێکی ناوە

 ی ناوی تۆمارکردەئەواڵم دوای ەبندی خۆی دەبێت ەناوتۆمارکردن بە رەزامنیوەرۆ بێت.  یان دوایش ێوانەکە ئەتوانێ پدەخوێندرێت. 

وانەکانی تری لەسەر کارتی گەل نمرەی ەی وانەکە لەنمرئەو سالی خوێندنە. کەمەوە بۆ ەنییبەال بەژدار بێت تێبەدناچار 

 م اک لە پرسیاربکەنەتان ی منداڵەکمامۆستای پۆلەکەی یان بەڕێوبەری قوتابخانە ئەتوانن لە ێ.رندەقوتابخانەکەی بۆی داد

 .کراوەشنیاز پێانەدا شوێن
 

 ربهێنن. ابەک ەێشتان دەکەم ئەم پێشنیازهبانگەوە ی بە دڵخۆشیمن 
 

 

Dr. Stefanie Hubig 

Ministerin für Bildung 
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Ansprechpartner/-innen für den Herkunftssprachenunterricht bei der 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

 

Bezirk Trier 

 

Ursula Biehl  

Telefon: 0651 9494-315 

ursula.biehl@add.rlp.deMail: -E 

 

Bezirk Koblenz 

 

Patricia Schon-Ohnesorge 

Telefon: +49 261 20546-13444 

 Ohnesorge@add.rlp.de-Patricia.SchonMail: -E 

 

Bezirk Neustadt a. d. Weinstraße 

 

Stefanie Hackmann 

Telefon: 06321 99-2409 

  Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.deMail: -E 

 

 

Ansprechpartnerin für den Herkunftssprachenunterricht beim 

Pädagogischen Landesinstitut 

 

Beata Hülbusch  

Telefon: 0671/9701-1654 

beata.huelbusch@pl.rlp.deMail: -E 

 
 
 
 

Aktuelle Informationen und Hinweise finden Sie auch auf dem 

Bildungsserver des Ministeriums für Bildung RLP 
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Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz 
 

Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
Tel.: 06131 – 16 0 (zentr. Telefondienst) 
Fax: 06131 – 16 29 97 

, Web: www.bm.rlp.depoststelle@bm.rlp.deMail: -E 
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