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Agahiyên ji bo dêûbavan li ser Qanûna Parastina ji 
Sorikê ya piştî 1ê Adara 2020an dikeve meriyetê 
 

Ji bo xwendekarên dibistanê û zarokên diçin kreşê yan jî hêlîna zarokan a rojê 

Stî û mîrzayên rêzdar, 

Di 1ê Adara 2020an de Qanûna Parastina ji Sorikê kete meriyetê. Li gorî vê qanûnê divê 
tevahiya xwendekarên dibistanê û zarokên diçin kreşê yan jî hêlîna zarokan a rojê belgeyeke 
di derbarê rewşa derziyê sorikê de (li gorî qanûna § 20 bend 8 û bend 9 hevok 1 ya Qanûna 
Parastina ji Sorikê) bidin rêveberiya dibistan an kreşê yan jî xebatkarê hêlîna zarokan a rojê. 
Hûn dikarin bi riya van belgeyên li jêr vê yekê piştrast bikin.: 

1. Belgesaziya derziyan (deftera derziyan) yan jî bawernameya ji doktor a diyar dike, ku 
parastina ji sorikê bi qasî ku pêwîst e, pêk hatiye; 

2. Bawernameya ji doktor a erê dike, ku wan vê nexweşiyê derbas kiriye û jê parastî ne; 
3. Bawernameya ji doktor a erê dike, ku ji ber sedemên tibî mirov nikare derzî lê bide 

(Kontraîndîkasyon); 
4.  Belgeyeke ji sazî yan jî navendeke dewletê, ku piştrast dike, ji bo vî zarokê kesî 

belgeyeke rewşa sorikê piştrast dike hatiye teslîmkirin. 

Belgeyên ne bi zimanê almanî yan jî belgeyên, ku rewşa derziyê li ser wan bi zelalî nehatiye 
diyarkirin, ne mecbûr in werin qebûlkirin.  

Kreş û hêlîna zarokan a rojê: 

Ji bo zarokên diçin kreş an jî hêlîna zarokan a rojê ev pîvanên li gorî temenên cuda derbas 
dibin: 

• Divê zarokên herî kêm du salî bi belgeyê îspat bikin, ku herî kêm du caran 
derziyê sorikê li wan dane yan jî wan sorikê derbas kiriye û bi qasî ku pêwîst e 
ew ji sorikê parastî ne. 
Divê zarokên herî kêm yek salî îspat bikin, ku derziyekî sorikê li wan daye an 
jî wan sorikê derbas kiriye û ew ji sorikê parastî ne. 

• Zarokên di bin yek salî de dikarin bê belge werin qebûlkirin. 
 

Lê belê rêveberiya kreşê di mijara zarokên di bin du salî de mecbûr e, ku yekser agahî bide 
Saziya Tenduristiyê ya Navçeyê, gava parastina bi derziyê têrê neke yan jî parastina bi riya 
derziyê hêj paşê pêk were.  
Saziya Tenduristiyê dikare paşê ji bo axaftina şêwirmendiyê we vexwîne û ji bo zarokên we 
bi temamî parastî bin, ji we bixwaze, ku hûn derziyên wan yên ji bo parastina ji sorikê temam 
bikin. Her wisa dibe ku ji ber nebûna vê yekê lênêrîna li hêlînê lê were qedexekirin. 

Ji bo zarokên hete 1ê Adara 2020an diçin hêlînê, divê muhleta wan hete 31ê Temûza 
2021an were dirêjkirin. 

Dibistan: 
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Xwendekarên dibistanê, ku hêj piştî 01.03.2020an li dibistanekê nû werin qeydkirin, divê ew 
belgeyeke, ku piştrast dike, wan vê nexweşiyê derbas kiriye yan jî derzî li xwe dane yan jî 
laşê wan derziyê qebûl nake (doktorek piştrast bike), bidin rêvebera dibistanê yan jî rêveberê 
dibistanê. 

Xwendekarên dibistanê, ku di 01.03.2020an de jixwe diçin dibistanekê, divê ew vê belgeya 
pêwîst herî dereng hete 31.07.2021an teslîm bikin. 

Xwendekarên dibistanê, ku nikaribin di dema xwe de belgeya xwe pêşkêş bikin, divê 
rêvebera dibistanê yan jî rêveberê dibistanê Saziya Tenduristiyê ya Navçeyê agahdar bike. 

Hûn dikarin agahiyên din ji rêveberiya dibistan an kreşê yan jî ji xebatkarê hêlîna zarokan a 
rojê bigirin. Wekî din hûn dikarin agahiyên berfireh û kûr yên li ser Qanûna Parastina ji Sorikê 
li ser malperê https://www.masernschutz.de/.  
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