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GELO SÎSTEMA XWENDINÊ YA ALMANÎ ÇAWA YE?
Zarokên we yên temenê Dibistanê hene? Me di vê kurtebelavokê de çend 
agahdariyên girng derbarê qunaxên xwendên yên curbecur û herweha derbarê 
şêweyê Dibistanan ji bo we berhevkirine. Û tu dê di vê belavokê de her wekî 
din jî çendîn şîret û pêşniarî peyda bikî kat tu dê çawa karibî piştgirya zaroka 
xwe di warê xwendinê de li Almaniya bikî: 

ZAROKA MIN 
A. < 5 SALÎ YE
B. > 5 SALÎ YE

Dibistana seratayî li gorî herêmê 4 yan 6 salan dewam dike. Ev salên pêşî ne yên zaroka we di dibistanê de – tevlî tecrûbên zaroka 
xwe bibe! Taku hûn bizanibî ka gelo zaroka te yan zarokê te rewşa wî/wê û danûstandina wî/wê di klasê wî/wê de û bi şagirtên 
hevalên wî/wê re baş yan na, gelekî giring ku tû beşdarî civînên dayik û bavan û civanên li gel mamosteyan bibî. 

Di sala dawî de tê xwiyanî kirin, ka pêvajoya zaroka te ji bo dibistanên di pey re wê çawa be. Derbarê vê yakê mamosteyên 
dibistana seratayî nameyeke pêşniyar li ser her zarokî dinivîsînin (Pêşniyar ji bo qunaxa di pey dibistana seratayî re), ew vê 
pêşniyarê li gorî notê wê zarokê û li ser nirxandina taybet li ser zarokê tê nivîsîn. 

DIBISTAN

Rast e ku cudahî di navbera şêweyên curbecur yên dibistanan de li herêmên almanî de hene, lê merov dikare bi giştî 
sê renge bawername werbigre: bawernameya dibistana navendî Hauptschulabschluss (yan Quali), bawernameya 
dibistana navendî (Realschulabschluss) û bakaloriya (Abitur). Merov dikare li hindek dibistanan (mîna dibistanên 
tevlîhev/ Gesamtschulen) jî du yan hemî bawernameyan werbigre. 

DIBISTANA NAVENDÎ Û AMADEYÎ

SEKUNDARBEREICH II – (DIBISTANA AMADEYÎ) 
A. XWENDINA ZANKOYÎ YAN B. XWENDINA PÎŞEYÎ?

Kîjan dibistana seratayî ji bo cihê rûniştina te ye yan ka gelo tu dê karibî xwe bi xwe dibistana seratyî ji bo 
zaroka xwe hilbijêrî yan na û her wekî din jî agahdarî derbarê qêydkirina li dibistana seratayî, tu dikarî van hemî 
agahdariyan ji dezgeha karûbarê dibistanan, ji şehirdariya bajarê xwe yan jî li ser malpera wezareta çandî ya 
herêma xwe peyda bikî. 

Dema we zaroka xwe qêyd bikî, wê civanekî li ba textorê dibistanê bidin te ji bo têsta derbasbûna li dibistanê.

Bi zaroka xwe re û bi mamostê wê re baş biaxive û li ser mijara hilbijartina dibistana navendî 
ya herî baş ji bo zaroka xwe re baş bifikre. Wekî din jî li hindek herêman derfeta serdana 
derseke nimûneyî heye, taku zarok bizanibe, ka ew dibistan bikêrî wê tê yan na.

Agahdariyên curbecur derbarê şêweyê dibistanan li ser malpera www.kmk.org û www.bmbf.de

Grafîka înteraktîv derbarê şêweyê dibistanan li ser malpera www.bpb.de

Xalalîsteyeke ji bo hilbijartina şêweyê dibistanan li ser malpera www.bamf.de

HILBIJARTINA DIBISTANÊ BILIND 

KIREJA LENERINA ZAROKAN 

Zarok ji temenê 3 salî ve (di hindek dezgehan de zûtir jî) 
dikarin derbasî Kireja zarokan yan wargeha rojane ya 
zarokan (Kita) bibin. Li vê derê zarok dikarin tevlî zarokên 
din bibin, wan nas bikin û danûstandinê bi wan re bikin û 
fêrî zimanê almanî bibin. 

Hûn dikarin lîsteyekê derbarê şêweyê xwedîkirina zarokan 
li ser vê malperê peyda bikin www.bildungsserver.de

Lîsteyek derbarê konsêptê perwerdeyî û navnîşanên Kirejê 
zarokan li ser vê malperê hene www.kita.de

Agahdariyên giştî û lîsteyek taybet ji bo hilbijartina cihekî li 
Kirejê zarokan li ser malpera www.bamf.de

Di rêya vê têstê re dixwazin bizanibin, ka gelo zaroka we berî ku derbasî dibistanê bibe, pêdiviya wî bi hindek şêweyên pişgiriyê heye 
yan na û eger pêdivî hebe, merov wê çawa alîkariya wî bike.

Textorê dibistanê gewde û bedenê zarok û mezinbûna wê û şiyanên wê yên hizrî û hişmendî kontrol dike û heke 
zarok ji malbateke koçber be zimanê wê yê almanî jî kontrol dike. 

EZMÛNA DERBASBÛNA DIBISTANÊ 

BERNAME JI BO ZAROKAN Û DAYÎK Û BAVAN 

Ji bo malbatên koçber xizmetguzariyên taybet hene, ku 
armanca wan alîkariya Zarokan û Dêûbavan e, ji bo ku xwe 
derbarê sîstema dibistanan ya almanî agahdar bikin û 
piştevaniya fêrbûna zimanê almanî bikin.

Xizmetguzariyên zimanê almanî û kursên hemguncînê li ser 
malpera www.bamf.de 

Xizmetguzariyên xwendinê ji bo Dêûbavan li ser malpera 
www.bildungsserver.de

Derfertên piştevaniya zimanî di rêya Dêûbavan re li ser malpera  
www.familienhandbuch.de

yan bawernameya dibistana 
navendî ya jêhatî piştî polê 9an

di rêya ezmûnekê de piştî polê 
10an 

Dibistana navendî heta polê 10an, 
pêy ezmûn

Merov dikare derbasî vê qunxê bibe, heger 
merov heta polê 10n çûbe Gymnasium yan 
eger merov xwedan bawernameya 
dibistana navendî be (Realschulabschluss).

Merov dikare bi hemî bawernemyên dibistanê 
dest bi xwendineke pîşeyî bike. 

DIBISTANÊN QUNAXVEGUHÊZ 
(WEK MÎNAK DIBISTANÊN 
AMADEYÎ JI BO PÎŞE (BOS)

Piştî qedandina xwendina pîşeyî jî derfert 
heye, ku merov bawernameyeke dibistanê 
ya bilind werbigre taku bikaribe li 
zanîngehê bixwîne. 

Bawernameyeke zanîngehê şans û derfertên 
merov li bazara kar baştir dikin.

Hûn dikarin agahdariyan derbarê doza pejrandina bawernameyên Dibistanan û peydakirina dezgeha berpirsiyar di 
herêma xwe de li ser vê malperê peyda bikin: www.anabin.kmk.org.

Eger zaroka we hîn tû bawernameya dibistanê wernegirtibe, wî çaxî zaroka te dikare bêy dozeke pejrandinê tevlî 
Dibistanê bibe. Birêvebiriya dibistana peywendîdar û dezgea karûbarê dibistanan berpirsê vê mijarê ne. 
Destnîşankirina polê yan qunaxa bikêrhatî ji bo zaroka te piştî encamdana derseke nimûneyî pêk tê. 
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AMADEKIRINA JI BO DIBISTANÊ 

QEYDKIRIN Û EZMÛNA DESTPÊKEYÎ YA DIBISTANÊ

JÊHATÎ „QUALI“

Li hindek herêman 
bawernameya dibistana 
navendî ya jêhatî jî heye. Ev 
ezmûneke piştî polê 9an. Merov 
ne mecbûr e, ku vê ezmûna 
jêhatbûnê encam bide, lê merov 
dikare bi alîkariya wê hasantir 
cihekî ji bo xwendina pîşeyî li 
fîrmekê peyda bike.

LI SER RÊYA RAST?

Eger hate xwiyakirin ku ew 
dibistana zaroka te ji bo wê giran e 

yan sivik e, hûn dikarîn wî çaxî 
zaroka xwe bibî li dibistaneke din li 
gorî şiyanên wê qêyd bikî. Gelekî baş 
e, eger hûn bi zaroka xwe re rûnî û 
alîkariya wê bike ji bo nivîsîna erkên 
wê yên dibistanê, ji ber ku bi vî hawî 
tu dikarî nas bikî, ka heta kîjan pileyê 
zaroka we di dibistana xwe de 
jêhatî ye. 

PIŞTEVANIYA 
DIRAVÎ JI BO XWENDINA 

PÎŞEYÎ

Eger zaroka we di dema xwendinê de 
ne li cem Dayik û Bavê xwe be, dikare 
daxwaya alîkariya diravî (BAföG) bike. 
Ev tişt ji bo xwendinên bilindtir jî misogir 
e, lê alîkariya diravî ji bo xwendina 
zankoyî divê merov nîvê wê dîsa li 
dewletê vegerîne. Agahdarî derbarê 
şert û mercan û rêbazan ji bo 

koçberan li ser vê malperê hene 
www.bafoeg.de

PÊDIVÎ BI 
PIŞTGIRIYEKE TAYBET 

Eger seqêtbûnek hişmendî yan laşî 
li ba zaroka we hebe yan eger 

kêmbûnek di endamên laşê wê de 
hebe, wek çavê wê, guhê wê û her 
wekî din, wê demê divê zaroka we 
derbasî dibistaneke piştevaniyê 
(Förderschule) bike. 
Dezgeha karûbarê dibistanan di 
dozeke taybet de biriyarê li ser 
hebûn û nebûna hewcedariya 

guhdaneke perwerdeyî ya 
taybet dide. 

ÇALAKIYA 
DAYÎK Û BAVAN

Hûn dikarîn bi rengekî 
çalak tevlî danîna jiyana 
rojane ya dibistanê bibî, 
wek mînak tu dikarî bibî 
endama miclisê şêwirdar 
yê Dayik û Bavan. 
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PEJRANDIN Û TEVLÎBÛN 

NA

J’AI AU MOINS UN DIPLÔME 
ALLEMAND DÉLIVRÉ PAR 

XWENDINA 
DISBISTANÊ 
HATIYE 
DESTPÊKIRIN 

PIŞTGIRIYA 
ZIMANÊ ZIKMAKÎ 

Bêşiyên zanebûna zimanên 
biyanî jî li dibistanê û di warê 
kar jî de hene. Ji ber vê hindê 
divê piştgirî ji bo zimanê 
zikmakî jî yê yê zaroka te 
hebe. Agahdarî derbarê vê 
mijarê li ser malpera 

www.bamf.de
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