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Bîrxistina UX ji bo zaroka/ê Xxxx we
Dê û bavên hêja, lênêrên birêz,

Hûn dikarin demeka hevdîtinê derbarê UX de diyar bikin yan we pêştir ev kare kiriye?
Em di nivsîngeha Navendî ya raporkirina vexwendin û pejirandinê, aghîyên liser beşdarbûna di miayeneya
nasandina pêşwext ji bo bajarê Berlînê kom dikin lê mixabin de vê babetê de me tu peyam vernegirtine. Ev
babetê sedemên cûda hene:
•

Eger roja miayeneyê bêtir ji 10 rojan bûye, dibe ku şaşitiya têkiliyê di navbera bijîşkê pispor ê zarokan ê
Berlîn ê û me çê bibe. Di rewşa wisa de, ji kerema xwe bi telefonê, feksê an emailê bi mere têkilî bikin.
• Eger miayene pêştir pêk htiye an pêştir we demek bo hevdîtinê destnîşn kiriye, em ji bo we û zaroka/ê we
daxwaza hêviyşn herî baş dixwazin û dikarin ev bîrxistinê berçav negirin.
Em dihesibînin ku emê piştrastkera miayeneyê di nêz de bistînin.
• Eger we nekariye ku hûn demekê bo hevdîtinê bistînin – em dizanin ku malbatên bi zarokên biçûk carna
hinek babetan li bîr dikin – ji kerema xwe bilez bi bijîşkê pisporê zaroka/ê xwe re têkilî bike, da ku bikare
UX beriya dd.mm.yyyy ê pêk bîne.
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Eger bijîşkê pisporê zaroka/ê bo hevdîtinê demek vala tune be, dikarin agahiyên bêtir di malpera me de peyda
bikin ku derfeta lêgerînê pêşkêş dike û herwisa lîsteya telefona dermangeh tevahiya bijîşkan ji bo demên
hevdîtina demkurt di nav de heye.
Pêwîste ku di nêz de bête diyar kirin ka mezinbûna leş û derûna Xxxx normal e an rastî metirsiyê hatiye.
Sedema nasandina pêşwext tenê ev ku dermanê kêrhatî dikare bibandor be. Herwisa miayeneyên (U1- U9) ji
sala 2017 ji bo nasandina pirsgirêkên reftarî di babeta mezinbûna derûnî û civakî de tê bête bikaranîn, ji ber ku
di ev babetê de jî xebatên pêşwext dikare ji bo zarokan baştir bibe.
Ji ber vê yekê: Ji bo parastina saxlemiya zarokên xwe, bernameyên nasandina pêşwext bikar bînin!
Em, di rewşa beşdarnebûna di bernameya miayeneyê an vernegirtina piştrastiyê ji bijîşkê pisporê zarok an
nûciwanan, berpirsin ku ev babetê ji Îdareya Saxlemî û Dermanî ya herêma we re ragehînin. Karmend tê bixwe
bi we re têkilî bikin û eger pêwîst be, di malê de tê ji we re şêwirmandî /piştîvaniyê pêşkêş bikin. Ji kerema
xwe derbarê demên hevdîtinên destnîşankirî, têkiliyê nekin ji ber ku tenê miayeneyên berê bandorê dêxe ser
ev pêvajoyê (ne demên hevdîtinên).
Li gel rêzan,
Tîma we ya Nivsîngeha Navendî berpirse li ser şandina rapora vexwendin û pejirandinê ji bo miayeneya
nasandina pêşwext a zarokan.
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