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Dê û Baven hêja, xwendekarên delal , 

Li gorî rêwerzên Wezareta Dibistan û Perwerdehiyê li NRW(Nordrhein-Westfalen), karên 
dibistanê li Käthe-Kollwitz-Realschule têne rawestandin ji ber ku di rewşa niha ya corona ji 
roje Duşem, 16ê Adarê, heya dawî cejne Mesîhî (Osterferien). 

Rêzikên jêrîn ji bo xwendekarên me têne sepandin: 

Lênêrîna acîl ji 18ê Adarê, 2020  heya cejne Mesîhî (Osterferien) je bo Dêûbavên ku neçar 
in li herêmên fonksiyonel - bi taybetî di sektora tenduristiyê de - bixebitin dikarin zarokên 
di polên 5 + 6 an de hene li dibistanê bi pêşkêşkirina belgeyek ji kardêr re bigirin. 

Fêrbûn mîna roviyê ye li dijî avê . Ger hûn rawestînin ,hûn vedigerin paş 

Li dibistane em peywirên ku bi wan gengaz e ku meriv rêzikên bingehîn dubare bike û 
tiştên nû nû bi serbestî bixebitîne. Kar û barê li ser malpera me ye. Xwendekarên me ji bo 
çareserkirina pirsgirêkan belgeyek an peldankek bikar tînin. Pêdivî ye ku materyal ne çap 
be. Ji bo berhevkirina çareseriyan û di rewşên dijwariyê de, hûn dikarin bi riya e-nameyê 
bi mamosteyê re têkilî daynin  navê@kks-minden.de  .  

Rêbernameyên li ser ka meriv çawa xebata dersê û ezmûnên navendî di sala 10-an de dê 
paşê bêne dayîn. Ew wenda nakin. Rojên Keç û Keçan di 26ê Adarê de dê were betal kirin. 
Sala 8emîn, rojên qada dagirker ne mimkun e. Ji kerema xwe bi pargîdaniyê re têkilî bikin 
ku tevlêbûna zarokê we betal bike. Tête plankirin ku ji bo van rojan were çêkirin. 

Li gorî wezareta  tenduristiyê, ji bo xwendekarên dibistana me karantînek  bingehîn a 
navmalîn tune. Lêbelê, ew pêşniyaz kirin ku di her rewşê de têkiliyên civakî dûr bikin. 
Xetereya enfeksiyonê heye ger hûn bi qasî 15 hûrdeman li gel nexweşek li kêleka ku ji 
kêmtirî 1.5 metre ne. 

Li ser vê bingehê ez ji we re daxwaz dikim ku hûn ji sekreteriyê gazî nekin. Em ê kêfxweş 
bibin ku bi e-nameyê sekretariat@kks-minden.de bersiva pirsên we bidin.  

 Zor Spas û tendurust bimînin 
 

 Ch. Amshoff     &    G. Bednar 
 (Midûrê dibistana) , (Cîgirê Midûrê dibistana)
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