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9. Dibistana Dostane û Çalak 

Di dibistana me de bernameya “dibistana dostane û 
çalak” heyeku yanê em ê di ware werzîşê de bi taybetî 
piştevaniya we bikin.Di sala 6em a dibistanî de, hemî 
klas diçe serdana dibistana werzîşî ya Hachenê û ev bi 
riya bernameyeka berfireh e.Em sale carekê jî diçin skî 
û kaşê. 

Bi xêr hatine! 

Bo ku hûn bakarin bi zûtirkê 
me binasin, me tiştên girîng 
ji we re bi kurtasî nivîsîne. 

10. Piştevaniya ferdî 

Piştevaniya ferdî yek ji bernameyên me yên girîng 
bûye.Em bernameyên bipêşvebirin û perwerdeyî çê 
dikin. Em di îstgeha piştevaniyê de, ku Raimund Stein 
(02324-9701513) û hevkarên wî berpirs in, bi awayê 
ferdî kar li ser bernameyan tê kirin.Bo vê, hevparên 
xwendinê û rêxistinên din arîkariya me dikin. Bi 
“bernameya piştevaniyê” pêşiya dubarebûna salekê tê 
giritn. 

11. Perwerdeya hemî rojê 

Di dibstana me de, perwerdeya hemî rojê bi hin dersên 
hinekî “asayî” di piştî nîvro de yan jî projeyên cur bi 
cur ên grûpan dest pê dike, wekî mînak akwariyom, 
têrariyom, skêytînga li hundir de, rev, şano, trayetlon, 
û gellek ên din.Renge ek ji van bernameyan hilbijêrin. 
Olaf Schulte and banû Jacome (02324-9701516) 
berpirsên van bernameyan in. 

12. Saetên dersê 

Klas di 7:55 sibê dest pê dikin. Nvbera yekem di saet 
9:55 sibê de ye.Klasa duyem ji 10:25 dest pê dikeû 
heya 12:25 nîvro ye.Di dema saeta firavînê de, hûn 
dikarin bişin firoşgehê û beriya dersên piştî nîvro 
hinek bêhna xwe vedin.Klasên piştî nîvro û grûpên 
projeyan ji 1:25 heya 3:30 piştî nîvro ne. Em bi 
têgînên odeya hînkirinê kar dikin û bi salan e ku 
navberên me 60 deqeyî bo hemî dersên me hebûne. 
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13. Encumena piştevaniyê 

Ev encumen karê dibistanê bi pitevaniya xwe bi riya 
kirîna bo bernameyên grûpên lêkolînê bi pêş ve 
dibe.Piştevaniya xwendekarên nedar û pêwîstîdar di 
gerên dibistanê de, birêxistin û amadekirina pereyê 
festîvalên dibistanê, şanoyan, çalakiyên yek roje yan 
derbernameyî (werzîşên peravî yên hundirîn, skiya 
avî, hwd.) û gellek karên din de jî bi vê encumenê tê 
kirin.Kesên ku bixwazin bibin endam, dikarin ji 
nivîsgeha me ya îdarî re bibêjin. 
Bo pereyê arîkariyê pîvana herî kêm tuneye. Hûn 
dikarin li bara wê biryar bidin! 
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2. Serperest 

Birêz Kunze (02324-9701521) berpirsê 
xaniyan û erdê ye. Hûn dikarin bi riya salona 
civînan biçin nivîsgeha wî. 

6. Berpirsê perwerdeyê yê civakî 
yê dibistanê 

Leonila Antik berpirsa perwerdeyî ya civakî ya 
dibistanê ye (02324-9701511). 
Ew li bara pirsgirêkên bi malbatê re, tirs û 
negîraniyan, pirsgirêkên bi hevklasiyan, 
mamosteyan, pirsên wekî madeyên hoşber, 
tevliheviyên xwarinê, tundî, evîn, têkiliyên cinsî 
arîkariya rawêjî dike. 

Johanna Czech (02324-9701577) jî wekî berpirsa 
perwerdeyî ya civakî li dibistana me çalak e. Ew li 
îstgeha xwendekaran e û hûn dikarin de dema 
navberê de serdana wê bikin. 

1. Nivîsgeha îdarî 
Saetên ku vekirî ye: 
Dûşem-înî ji 7.30 sibê-12.00 piştî nîvro. Hûn ê 
bi banû Drabent re biaxivin (02324-9701518) 
mohr, belgenameyên dibistanê, kopiyên 
belgeyan, hwd.. 

3. Endamên paqijkirinê 

Endamên me yên paqijiyê karên baş û dijwar 
dikin.Ji ber ku meaşê wan gellekî zêde nîne, 
heya ku dikarin karê wan hêsan bikin! 

4. Nexweşî 

Di roja yekem a nehatinê de, dê yan bavek an 
jî zêrevanek gerek heya 7:45 ji Nivîsgeha 
Îdarî re telefon bike, nav, klas û sebeba 
nehatinê bibêje.Kerema xwe di dema hatinê 
de, rapora wê ya nivîskî bînin. Eger hûn li 
dibistanê nexweş bikevin, em ê bi telefonê dê 
û bavê we haydar bikin. 

5. Firoşgeh 

Di dema navberê d, hûn dikarin hopên nan, 
vexwarin, xwarinên biçûk ji kafeteryayê bikirin.Di 
dema firavînê de, herî kêm du cure xwarin hene ku 
bihayê wan jî baş e. Banû Ziemer li firoşgehê kar 
dike. 

Nasandinên din di klasa 9an de (bi qasî 3 
hefteyan) û di klasa 10an de (bi awayê 
nivdemkî û hemî sale) tê li dar xistin.Hemî 
di klasa 9an de di dersên cur bi cur bo 
rênîşana kar de beşdar dibin. Ji bilî vê, bi 
riya kompaniyên hevpar em ê arîkariya we 
bikin ku bizanin çawan kar peyda bikin, 
hevparên kar malbata Koplings, HAZ, 
Piştevaniya karî ya navenda mezinan. 

Sahver Münch 
(02324-9701524) mamosteyê berpirsê vî 
karî ye. 

8. Muzîk 

Stûneka din a dibistana me muzîk e.Klasên 
rock, çendîn projeyên muzîkê 
("Rockhövel"), du odeyên micehez ên 
muzîkê, çendîn band, grûpên reqsê û kor 
heye. 
Andreas Lensing berpirsê beşa muzîkê ye. 

7. Rênîşandana karî 
Rênîşandana karî ya pisporî di dibistana me de ji 
klasa 5an de dest pê dike.Em di klasa 8an de, bi riya 
Kontrastikum”hemî cure karên taybet didin 
nasandin. 
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