
 

 

Werk-statt-Schule e.V. 

Dibistana kar, saziyeke ne sûdegir e, li sala 

1983an de ji aliyê Heft kesan hate 

damezrandin, û alikariya zarok û jinan dikin 

da ku fêrî zimanê Almanî bibin, îro nêzîkî 100 

karmend tê de kar dikin,  ew alîkariyê li şeş 

cihan alîkariya zarok û ciwanan dikin, û wan 

perwerdedikin, û ew li dibistana haydariyê 

dikin, li aliyeke din ew mamosteyên zaroka 

perwerde dikin.  

 

Jobcenter Region Hannover 

Navenda Hanover ji çileyê sala 2005an hatiye 

vekirin, û xelkên ji alîkarya bêkariyê sûdeyê 

destining li devera hanover nêzkî 1400 

kesnîne  li 20 xalan dikin û 62000” 

badarfsgemeinschaften”   

Navenda Haover piştgiryê dide navenda kar û 

dihêle rêjeya bêkariyê li devere kêm bibe, û 

gepa xwarinê bo wan kesan peyda bike.  

 

 

 

 

 

Ji bo dîtina me 

Programê perwerdeyê ji 6-11 heyvan dirêj 

dike, û deriyê serdanê û şêwirê her dem 

vekiriye. 
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Perspective 

 ji bo penaberên xort 

 

Kooperative 

Produktionsschule 

KoPro 
 

Gefördert durch: 

 

 



 

 

Çawa nizane KoPro? 

Li KOPRO hûn dê biwarên cuda cuda yên 

pîşeyî fêr bibin. Ew di pratîkê de li atolyeyên 

cuda dixebitin. Ew her tim hîn Almanî. Piştî ku 

çend warên pîşeyê, tu yek an jî zêdetir li ciyê 

kurtdeheye. 

Her roj medbexê û li ser sifrê koma hev. 

Bi ser de, ne seyranan, gera li bajar, 

perwerdeya serlêdana, check out dezgehên 

kêrhatî û zêdetir hene. 

Di bernameyê de bi piranî 6 mehan dom dike. 

Eger pêwîst bike, ew dikare bê takekesî. Em 

bi nade ku hûn serdana qursek întegrasyonê 

paralel. 

 

Korsa text: te fêrî çêkirina tişên ji texetan 

dike. 

Korsa Wêler: bo çêkirina motosîklan  dihêle ti 

van tiştan bo projeyên xwe yê taybet çê bike. 

Solarlab IGS Mühlenberg: Di dibistanê de ti 

dikare sûdeyê ji hêza rokê bike. 

 

 

 

 

 

Baştir diaxivin German û fêm bikin! 

 

 

Bibînin ku pîşeyên 

 

 
Kî dikare beşdar bibin? 

Kî sûdeyê jê dike? Eger tu penaberek rewa 

be ALG II tu dikre biçe navend da tu sûdeyê 

jê bike, û eger tu dixwaze sûdeyê bistîne tu 

dikare pêweniyê bi me re bike.  
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