
Materyalên hînbûnê yên li dibistanên Saxony-Anhalt (biryarnameya materyalên fêrbûnê) 

                                                                

                                                             Pêvek 2 

 
Navê dibistanê:   ______________________________________________________________________ 

 

Navnîşan: ______________________________________________________________________ 

 

                        Agahdariya li ser deynkirina pirtûkên dibistanê 

 

Ezîz ____________________, 

 

Ezîz ____________________, 

 

Xwendekarên hêja, 

 

ji bo sala xwendinê ya paşîn zarokê / a we hewceyê pirtûkên çapkirî ne. Di 

dibistanan de amûrên fêrbûna dîjîtal jî têne bikar anîn. Dê û bav / welî ji 

peydakirinê berpirsiyar in (Act43 Qanûna Dibistana Saxony-Anhalt). 

 

Theagirt pirtûkên dibistanê bikar tînin da ku xwe ji dersê re amade bikin. 

Hûn piştî polê li ser peywiran dixebitin an hin naveroka fêrbûnê bixwe 

pêşve dibin. 

 

Ji ber vê yekê dêûbav / welî û xwendekarên di temenê qanûnî de divê 

pirtûkan an materyalên fêrbûna dîjîtal bikirin. Wê hingê dê pirtûkên xwe 

hebin û hûn dikarin paşê bikar bînin. 

 

Di heman demê de li Saxony-Anhalt mimkun e ku meriv pirtûkan jî deyn bike. 

Ev tê vê wateyê ku dêûbav / welî bi qismî ji lêçûnên kirînê bêpar in. 

Pêvajoya krediyê ji dahatê serbixwe ye. Pirtûk dikarin bi mîqdarek drav 

werin deyn kirin. 

 

Dibistan perê digire. Dibistan dikare wê bikar bîne ku dewsa pirtûkên 

şikestî bigire. Di heman demê de dibistan dravê bikar tîne ku pirtûkên 

nûjen bikire. Ev bi qanûnê tê tertîb kirin: 

 
• Fermannameya arîkariya lêçûnê ya materyalê ya di 17-ê Nîsana  

  2013-an de (GVBl. LSA rûp. 174) di guhertoya heyî de derbasdar e 

• Biryarnameya materyalên fêrbûnê ya MK-ya 18ê Avrêl 2013 (SVBI. 

  LSA rûp. 95), herî dawî ji hêla RdErl ve hate guherandin. Ji 

  11ê Gulana  2015an (SVBI. LSA rûp. 69), di guhertoya heyî de derbasdar 

  Ji bo her pirtûka deynkirî mîqdarek drav tê dayîn. Deynkirina 

   pirtûkek an materyalê fêrbûna dîjîtal ji bo her salê dibistanê 3  

  euro ye. Heqê hin dêûbav / welî / xwendekarên mezin tê kêm kirin. 

 

Hûn ji bo pirtûk û sala xwendinê 1 euro didin, heke 

 

• Zarok û ciwanên ku di xaniyek an komek xaniyan de dijîn  

  (alîkariya ji bo    perwerdehiyê ji nivîsgeha refaha ciwanan) 

• Dêûbav / welî an xwendekar bi xwe tezmînata bêkariyê II / Hartz 

  IV an  alîkariya civakî (zarok) digirin. 

• Dêûbav / welî an xwendekar bixwe ji bo jiyana xwe 

  piştgiriyek domdar  digirin (alîkariya civakî) 

• Dêûbav / welî an xwendekar bi xwe di bin Zagona 

  Bendeyên Penaxwazan a Penaberiyê de alîkariyan digirin 

 

 

Her weha ji bo malbatên xwedan çend zarok jî xerc tê kêm kirin. 



 

 

  Ji pirtûka dibistanê û sala dibistanê ji zarokê 3-emîn-dibistanê 2 euro 

  Ji pirtûka dersê û sala xwendinê 1 euro ji zarokê 5-ê di  

 temenê   dibistanê de 

 

Dêûbav / xwedanparêz û xwendekarên mezin divê delîlên mafê heqdestên 

kêmkirî peyda bikin. Divê hûn di derbarê xwe de agahdariyê bidin. Ji bo vê 

yekê, divê forma pêvekirî (Pêvek 2b) were temam kirin. Form û navnîşa 

fermanên kesane dê di wextê xwe de radestî dibistanê bên kirin. 

 

Ger were diyar kirin ku rêziknameyên li ser karanîna mûçeyên xizmetê yên 

kêmkirî bi zanebûn hatine çewt bikar anîn, dê serlêdana sûc were kirin. 

 

Xerc rasterast li dibistanê têne dayîn. Dê drav bi hev re fonên ku ji hêla 

eyaleta Saxony-Anhalt ve hatine peyda kirin werin bikar anîn da ku 

materyalên fêrbûnê yên hewce (pirtûkên dibistanê (DA) an materyalên fêrbûna 

dîjîtal) bikirin. 
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