Forma endametiyê
Bi vê yekê ez dibim endamê Komeleya Piştgiriyê ya
dibistana Albrecht-Berblinger-Grundschule e.V. û
destûrnameya komeleyê qebûl dikim.
(Destûrnameya komeleyê dikare li sekretariyatê, yan jî li
ser malpera Albrecht-Berblinger-Grundschule bê
xwendin.)

Komeleya Piştgiriyê ya

Albrecht-BerblingerGrundschule e.V.

Pêş- û paşnav (dayîk an bav)
_____________________________________________
Pêş- û paşnav (zarok), polê (sinifê) zarok
_____________________________________________
Navnîşan
_____________________________________________
Telefon
_____________________________________________
email
_____________________________________________
Dem, destnîşan (îmze)

Têkilî
Förderverein Albrecht-BerblingerGrundschule e.V.
Römerstrasse 50, 89077 Ulm
foerderverein.berblinger@gmail.com
Înternet: www.albrecht-berblingergrundschule.de

_____________________________________________

Ji bo endametiya salekê ezê
_________ Euro ( herî kêm 12 Euro ) bidim.
Bidawîbûna endametiyê ya otomatîk piştî 4 salan
Bi nivîskî betalkirina endametiyê heta
herî dereng mehekê beriya bidawîhatina
sala xwendinê.
(Bêzehmet daxwaza xwe nîşan bike)

Ez razî me ku ji bo karên komeleyê zanyariyên
endaman bên parastin û bikaranîn.
Ew zanyarî radestî kesên sêyemîn nayên kirin.

Nûnerê rêveberiyê yê ji bo têkiliyê:
Friedrich Kendel
Telefon 0731 / 14414706

Em dêbav ji bo zarokên xwe

Proje û çalakiyên me
Xweşikkirina hewşa dibistanê û peydakirina
aletên lîstin û sporê ji bo hewşa dibistanê ya
jorê
Alîkariya pere ya geştên pol (sinif) û
seyranan – eger pêwîst bike
Piştgiriya projeyên tendirustiyê û yên
hişyarkirin/tedbîrgirtinê
Peydakirina sindoqên pêlîstokan ji bo
bêhnvedana navberên dersan
Peydakirina laptop‘an ji bo şagirtan
Mesrefdayîna projeya „Pirtûka mehê“
Mesrefdayîna projeya şanoyê ji bo polên
3‘emîn
Peydakirina aletên muzîkê „kaxon“ ji bo
dersan (bi hevkariya ligel dibistana muzîkê)

Bêguman em kêfxweşî pêşwaziya her kesekî
dikin ku dixwazin ligel me projeyên nû
biafirînin, an jî weke endamên çalak bixebitin!
Civînên me salê yek heta du caran pêk tên.
Bi me re bikevin têkiliyê, ji bo her pêşniyarekê
em kêfxweş dibin!

Dêbavên hêja,
Ligel hevdu em dikarin ji bo dibistana xwe gellek
tiştan bikin. Hûn jî piştgiriya jiyana
rengareng û cihereng li dibistana me bikin!
Em kî ne?
Em vê gavê 40 dêbav û kesûkarên şagirtan in,
ku hez dikin ligel mamosteyan rojaneya dibistanê
ya zarokên me rengarengtir û ciherengtir bikin.
Ligel mamosteyan û Lîjneya Dêbavan em
piştgiriya çalakiyên têkildarî dibistanê dikin.
I Daxwazên me çi ne?
Armanca me piştgiriya projeyên dersên nêzîkî
jiyana şagirtan e. Em dixwazin ji bo dibistanê
piştgiriya xizmetên cihereng û balkêş di dema
dersan û li derveyî dersan de bikin.
I
Em çawa digihijin armancên xwe?
Ji bo ku em bigihijin van armancan, em her
tiştekî dikin! Em bexşandinên pere û tiştan
kom dikin, ligel Lijneya Dêbavan kar û çalakiyan
koordîne dikin, çalakiyên yekcarî rêk dixin û bi
alîkarî û piştgiriya dêbavan kêfxweş didin,
bo mînak di tevlîbûna çalakiyan de, yan jî bi
bexşandina kêkan û hwd.
Hûn çawa dikarin alîkariya me bikin?
Bi endametiya xwe hûn dibin piştgirê karê me.
Endametî ji bo her malbatekê mehane 1 Euro ye.
Ev yek we mecbûrî karkirineke çalak nake.
Bi bexşandineke yekcarî ya pereyan jî hûn ji
karê me re dibin alîkar. Karê komeleya me
xêrxwazî ye.

I Destûra kişandina pereyên endametiyê
Ez hilweşînbar (jêvegerbar) destûrê didim Komeleya
Piştgiriyê ya dibistana Albrecht-Berblinger-Grundschule
e.V. ku pereyên endametiya min, weke ku ji jorê hatiye
diyarkirin, ji kontoya min bikişîne.
Navê bankeyê
_____________________________________________
IBAN
_____________________________________________
Dem, destnîşan
_____________________________________________
Komeleya me weke komeleyeke xêrxwaziyê qebûlkirî ye.

Bexşandin
Ji bo her bexşandineke din jî em kêfxweş dibin.
Hejmara kontoya me:
Sparkasse Ulm
IBAN: DE50 6305 0000 0021 1586 49

Daxwaznameya endametiyê dagirin û
radestî sekretaryata dibistanê bikin, an jî
bi rêya e-mailê ji me re bişînin:
foerderverein.berblinger@gmail.com
Gellek spas ku hûn bi endametî / bexşandina xwe
alîkariya Komeleya Piştgiriyê û bi vê yekê jî
piştgiriya zarokên dibistana Albrecht-BerblingerGrundschule dikin.

