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Agahdarî ji bo dêûbavan
zarokên wan li navendên rojane an li navendên lênihêrînê têne xwedîkirin

Agahdarî ji bo dergevan, rêzan, karmendan
navendên lênihêrîna rojane û navendên lênihêrîna rojê

Li Bakurê Rhein-Westfalenê tetbîqkirina frika
acîl a federal
Dema ku sererastkirina Zagona Parastina Infeksiyona Federal dikeve meriyetê, ya ku
jê re dibêjin Braka Awarte ya Federal ji bo NRW-yê jî derbas dibe.

Ji wê û pê ve, ya jêrîn ji bo lênihêrîna rojane ya zarokan a li Nordrhein-Westfalenê
derbas dibe:


Bi bûyera heft rojî ya 165 re, rêziknameya heyî berdewam dike: xebata
birêkûpêk a bi sînor ji bo hemî zarokên xwedan veqetandina komê ya mecbûrî
û dema lênihêrînê di navendên lênihêrînê de bi hefteyê 10 saetan kêm dibe.



Ji bûyera heft-rojî ya 165-an li navçeyek an bajarekî serbixwe di sê rojên li pey
hev de, qedexekirina lênihêrînê ya bi lênihêrîna acîl a li gorî hewcehiyan ji roja
piştî ya din tê (ango eynî Duşem, Sêşem, Çarşem heft-roj bûyer li ser 165;

pêkanîna lênihêrîna acîl wekî ku ji Fridaynê ve hatî plan kirin). Di lênihêrîna acîl
de, pêdiviyên Biryarnameya Lênihêrîna Corona ya li ser paqijiyê berdewam
dikin, Pêdivî û şopandina maskeyê pêkanîna girêdanê ya veqetîna komê û
kêmkirina hewce ya di demjimêran de bi hefteyê 10 demjimêran li navendên
lênihêrîna rojane. Kêmkirina daxistina demjimêran li ser dozên parastina zarok
û zehmetiyê nagire û çarçoveya lênihêrînê dê ji hêla nivîsgeha refaha ciwanan
ve were diyarkirin.


Vegerîna ji lênihêrîna acîl a li gorî hewcedariyê ji bo operasyonên
birêkûpêk ên bi sînor pêk tê, heke bûyera heft-rojî ji bo pênc rojên xebatê yên
li pey hev di bin 165-an de be.

Ji bo lênêrîna acîl a li gorî hewcedariyê mafdar e zarok û malbatên jêrîn in:


Zarokên ku ji bo wan amadebûna pêşniyara lênihêrîna zarokan ji ber sedemên
parastina zarokan pêwîst e. Ev rewş heke ku amadebûna lênihêrîna rojane ya
zarokan di encama biryara dadgeha malbatê de an wekî beşek ji pîvan û
nexşeyên parastinê li gorî Beşa 8a ya Pirtûka Heşt a Koda Civakî, û her weha
zarokên ku van pêşniyarên wan hene encama biryarek li gorî Beşên 27 û dû.Ji
Heştemîn Têgihîştinê pirtûka Koda Ewlehiya Civakî (arîkariya ji bo
perwerdehiyê).



Bûyerên zehmetiyên taybetî bi şêwirmendiya bi nivîsgeha karûbarê ciwanan a
berpirsiyar re.



Zarokên ji rewşên stresî an rewşa jiyana wan dibe ku bi hewcedariyek zêde re
têkildar be û hewcedariya wan a taybetî ya takekesî hebe. Van malbatan ji hêla
pêşniyarên lênêrîna rojane ve bi çalak têne navnîş kirin û vexwendin.



Zarokên bi seqetî û zarokên ku di bin metirsiya seqetiyên girîng de ne û ji bo
wan ev yek ji hêla dabînkerê arîkariya entegrasyonê ve hate destnîşankirin.



Zarokên sala paşîn berî dest bi dibistanê bikin.



Zarokên ku dêûbavên wan nikarin lênihêrînê bi rengek din misoger bikin,
nemaze heke ew neçar in ku li pey karê xweya qazanc bikin. Divê dêûbav tenê
lênihêrîna zarokan bikar bînin heke ku lênihêrîna zarokan bi rengek din neyê
misoger kirin. Di bûyera ku lênêrîn tê bikar anîn de, divê xwe-deklerasyonek
were şandin ku lênihêrîna acîl pêdivî ye (nimûneya pêvekirî).

Di demên lênihêrîna acîl a li gorî hewcedariyê ji bo hemî zarokan pêşkêş dike:
Pêdivî ye ku dezgehên lênihêrîna rojane û karmendên rojane bi hemî zarokên ku bi
rêkûpêk neyên lênêrîna rojane re têkilî daynin (ango herî kêm hefteyê carek). Têkilî bi
şexsî, bi şopandina rêgezên mesafeyê, bi têlefon, vîdyo an formatên din dikare were
çêkirin.
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