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ARMANC

Civata dibistanên BIL’ê bi armanca ents-
grasiyon û sazbûna zarok û nûgihayên 
koçber ku bajarê Ştûtgartê wek cihê 
jiyana xwe berçav girtine, hesta berpirsi-
yariyê dike. 

Em xwe sozdar dizanin ku her kesek bêyî 
berçavgirtina welatê sereke an neteweya 
xwe, derfetên beranber ên perwerdehiyê 
werbigire.

Em alîkariya we dikin, da ku hûn xalên 
xwe yên bihêziyê peyda bikin û em 
hevrêtiya we di riya bidestxistina baştirîn 
bawername, dikiin, jibo vê yekê ku hûn di 
dewamê da bikarin di dewreya fêrbûna 
kar da an heta xwendina li zanîngehê 
bên wergirtin.

Xwendekarên ji netewe û nijadên cûr-
bicûr tên dibistana me. Xala gellek baş 
ev e ku: Me her wiha hin mamoste hene 
ku dikarin bi zimanê xwe yê cihê ku jê 
hatine biaxivin. Wek mînak, eger zanista 
dêbavan ji zimanê almanî kêm be, em 
dikarin li vê derê jibo jinavbirina vê as-
tengiya zimanî alîkariya we bikin. Jibo vê 
yekê beşeke mamosteyên me mînakeke 
gellek baş jibo sazbûna serketî ne.
 

KOMA ARMANC

Bernameya alîkariya xercê xwendinê 
(Borsiye) jibo zarok û nûgihayan ên ji 
malbatên penaberan jibo kesinan hatiye 
berçavgirtin ku

•  dikarin rewşa xwe ya penabertiyê bise-
limînin.

•  di dema daxwaza jibo Bernameya alîka-
riya xercê xwendinê (Borsiye) jibo zarok 
û nûgihayan temenê wan zêde ji 20 salî 
nebe û

•  dil hebin ku di dibistana seretayî da (ci-
hên vala tenê di pola yekem da hene), 
Realschule, xwendingeha navîn an 
zankoya pêşeyî bixwînin.

XIZMETÊN BORSIYEYÊ

Borsiye anku alîkariya abûrî ya xwendinê 
pêkhatî ji wêdadayîna xercên dibista-
nê(Di vê demê da heta asta 340 Euroyî) 
û destûra beşdariya di xizmetên her rojî 
û civatên karî û her wiha piştevaniya 
tekmîlî di dersên zimanê almanî, englîsî 
û Bîrkariyê (Matematîk). Her wiha îmkana 
wergirtina xizmetên fêrkar di betlaniyan 
da jî hatiye berçavgirtin. Alîkarîgihanên 
civakî yên dibistana me rawêjkariyê didin 
kesên borsiye di warê perwerdehiya nav 
û derveyî dibistanê da û hevrêtiya wan 
dikin û bi awayekî şêwirmendî û di pratî-
kê da li kêleka dêbavan in.

PÊVAJOYA DAXWAZÊ

Her kesek mereqdar dikare bixwe 
daxwazê bide. Daxwaz dikarin heta roja 
31.07.2020 da bên raberkirin. Tevahiya 
raberkerên daxwazê bo gotûbêjeke 
naskirinê tên vexwendin. Li gorî daxwaza 
zêde û hejmara sînordar a cihên mayî 
li nav polê, piştî hevpeyivînê, zanista di 
warê dersên almanî, englîsî û Bîrkariyê 
dê werin hilkolandin. Biryardana di warê 
daxwaza alîkairya diravî ya xwendinê 
(Borsiye), ji aliyê Komîteya Navxweyî 
ya Borsiyeya Dibistanên BIL‘ê va pêk tê. 
Raberkirina alîkariya malî bi awayekî 
asayî jibo tevahiya dema dibistanê li 
navendên BIL‘ê tê raberkirin. Raberkirina 
piştevaniya abûrî bi awayê xwebixwe bi 
tevabûna dewreya dibistanê va bi dawî 
dibe(Wergirtina bawernameyê).

DIBISTANA ÇI RABER DIKE?

•  Pola xurtkirina belaş di warê dersên 
almanî, englîsî û Bîrkariyê da

• Piştevaniya kesane
• Proje jibo xwendekarên bi feraset
• Polên biçûk
• Zêde ji 15 AGs
•  Seferên zimanî û çandî bo Mençisterê 

bi mayîn ali cem malbatê
•  Piştevaniya di dersên MINT‘ê da (Bîr-

karî, zanistên Kampiyoterê-zanistên 
xwezayî, teknîkî)

• Mêdyayên fêrkariya modern
• Kargeha teknîkî
• Aşpêjxaneya xwendekaran
•  Aşpêjxaneya ser bi dibistanê bixwe 

(Helal)
• Atmosfera malbatî ya dibistanê
• Rûdanên Miyançandî


