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 Xwendevanên delal,

Ev nûçenameya pêşkêşkirinek pirzimanî ye û di derheqê tedbîrên ji bo têkbirina vîrusê korona de rayedar,
dezgeh û pêşkêşvanên karûbarên civakî agahdarî di derheqê pêşkêşî û guhertinan de dide. Koma amanc
muwekîlên  rayedar  û pêşkêşvanên karûbarên civakî  yên li  Spandau û Berlînê  ne ku di  elmanî  de di
xwendin,  nivîsandin  an  axaftinê  de  tengasî  ne.  Nûçegihaniya  Nûçeyê bi  tevahî  tune,  ji  ber  ku rewşa
agahdarî rojane guherî.

Mixabin, di nûçegihana meya paşîn a 25ê Adarê, 2020-an de, me di xala 3-an a kataloga pîvanê ya ji
hêla Kancelor û serokên dewletên federal de li dijî vîrûsa korona de çewtiyek kir. Ji ber vê yekê, ji
kerema xwe guhastin di bin "Nûçeyên ji Hikûmeta Federal“.

Tîmê GIZ gGmbH gelek xwendina xweş ji we re dixwazin

Navnîşa têkiliyê ji bo bûyerên gumanbar ên Korona li Spandau

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

Demên vekirinê: Duşem heta In ê ji 9 sibê heya 5 danê êvarê.
Adres: Kladower Damm 221 in 14089 Berlin

Bi daxwaziya ji bo qeydkirina têlefonê li ve numare:  ✆ 030 36501-7222
(Duşem heta Ine ji 8 ê sibê heya 6 êvarê, şemî û yekşem ji 9:30 danê sibê heya 3:30 danê.mê)

Zêdetir xalên têkiliyê ji bo bûyerên gumanbar Corona li navçeyên din jî li vir dîtin hier

Rêbernameyên berbiçav, agahdarî û vebijarkên parastinê

Navenda Etno-Dermanî di derbarê 15 zimanan de agahdarî li ser coronavirus pêşkêşî
dike

Di zimanan de: Erebî, Chineseînî, Ingilîzî, Almanî, Frensî, Yewnanî, Italianî, Kurdî, Pashtu, 
Farisî, Polonî, Rusî, Sirbî / Kroatî / Bosnayî, Ispanî û Tirkî.

http://corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info/

Li bargehên bijîşkî yên li Migrantas e.V. û klînîka zanîngehê ya psîkolojîk a Charité, 
belavokek heyî ya bi 48 zimanên biyanî yên heyî.

http://www.healthonthemove.net/wp-content/uploads/2020/02/MyHealth_Booklet_-
Facharzt_Sprachen_DE_EN_2020-2-compressed.pdf     
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Agahdariyê virusê û podcastên li ser vîrûsa korona ku ji hêla Buroya Dewletê ya 
Karûbarên Penaberan (LAF) û berpirsiyarê integrasyonê ya Senatoya Berlînê ve hatî 
peyda kirin. 

https://www.berlin.de/laf/leistungen/gesundheit/infektionsschutz/     

 Ma di zimanek biyanî de piştgiriya we hewce dike?

Ma ji we re şîret hewce dike?

Di Spandau de navberkirin / navberkirina ziman di zimanên cihê de rêberiyê diden

E-Mail: integrationslotsen@giz.berlin 
Telefon:  030 513 01 00 00✆ ,  ✆ 0178 – 363 25 34,  ✆ 0162 – 434 62 10 

Pêşniyara koçberiyê / Mbeon: 

E-Mail: mbe@giz.berlin 
Telefon:  0151 – 555 30 25 7✆
Chat: bi app mbeon, di App Store an Google Play-ê de belaş berdest e

Dayikên li kar / FEMentoring -  ji bo jinan pêşkêşî dike:

E-Mail: fem@giz.berlin, mina@giz.berlin   

Telefon:  0176 – 311 258 48✆ ,  0174 – 631 35 18✆ ,  0174 – 631 34 46✆

 Nûçeyên hikûmeta federal

Benda 3 ya biryara Kancela Federal û Serokên hukumetên dewletên federal
di derheqê tedbîrên li dijî coronavirus de (sererastkirin ji hêla GIZ gGmbH)

1. ...

2. ...

3. Hezkirina wextê li  qada giştî  bi  tenê  serê xwe, bi  kesek din a ku ne di  mal  de an jî  bi
endamên malbata xwe re nagire destûr e.

4. ...

Navnîşa tevde û 9-pîvanê li vir bi elmanî, îngîlîzî, rûsî, tirkî, erebî, darî, farisî heye.

Pakêta alîkariyê ya federal biryar da

Pakêta tevgerên ku 122,2 mîlyar Euro têde ye:

• Bernameyek arîkariya awarte ji bo karsaziyên piçûk û tenê-karker

• Ji bo pargîdaniyan fînansek aramiya aborî hate damezrandin

• Klînîk û doktor piştgirî ne
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• Gihîştina nehfên xebata kurt-demjimêr hêsan e (Ji bo bêtir agahdarî li ser pakêra pîvanan  ²Rastiyên
balkêş)

• Gihîştina ewlehiya civakî  ji  bo xwediyên xweser hêsan dibe.  Malbatên ku ji  ber  krîza Corona re
dubareyên dahatiyê ne xwedan demeka hêsantir a zarokan .

• Kirêdar û mîkro-karsazên ku êdî nekarin ji ber pandemiya korona berpirsyariyên dayîna xwe bicîh
bînin divê ji xilasbûnê were parastinn.

Ji bo bêtir agahdarî li ser pakêra pîvanan, ji kerema xwe hier 

 Nûçe ji Serokatiya Senatoyê

Tedbîrên  ji  bo  baştirkirina  parastina  kirê  li  Berlîn  ji  bo  Demjimêr  ya  krîza
korona

Eger kirêdarên komeleyên xanî yên şaredariyê û Berlînovayê di dravkirina kirê de dijwar bûn,
ew ê çareseriyên şexsî û cîgir bipejirînin. Li gorî vê yekê, divê ew danezana deynên dayînê
bidin û pêdivî ne ku xaniyên dagirkirî vala bikin. Senatoyê jî ev îtiraz kir bin xwedan xanîyên
taybetî. Wekî din, pêdivî ye ku pêdivî bi bertawan tune be ta ku binpêkirinên ragihandinê û
peywirên agahdarî bin.

Agahiyên bêtir li ser vê yekê hene:
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.911191.php

 Nûçeyên herêma Spandau

Gihîştina navenda Jobcenter û karûbaran

Navenda Jobcenter a Berlin Spandau niha ji bo têkiliya kesane vekirî nine. Pêdiviyên ji
aliyê navenda Jobcenter ve berdewam dike.

Ji bo pirsên lezgîn hûn dikarin bigihîjin hejmara xizmetê li:
 ✆ 030 5555 71 2222 (Du – Ine, 8 – 18 saet)

Di navendên Jobcenter de hîn jî dikarin bi têkiliya nav têkilî daynin:
Dema ku hûn cara yekem serîlêdanê dikin (serîlêdanên nû yên ji bo ewlehiya bingehîn):

 ✆ 030 5555 71 7911

Pirsên lezgîn di derbarê berjewendiya we ya heyî de:
 ✆ 030 5555 71 7910

Di rewşên
• tehlûkeya bêmaliyê dike
• rewşa awarte ya darayî ya pejirandî (mînak. bi daxuyaniyên hesabê)
• ji bo xebata kurt-dem dravê  hewce ye

ji kerema xwe hilbijêrin  ✆ 030 5555 71 7010

4

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.911191.php
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/olaf-scholz-bundestag-1734726


Zertifiziert 
seit 2012

27.03.2020 Newsletter Nûçegihaniya vîrûsa Corona | Kurdisch

Randevûye ki we heye?

Hemû  Randevû hatine  betal  kirin.  Em ê  paşê  vexwendinê  nû  bişînin.  Heya  nuha  li  ser
lêpirsînên cihanîna an şêwirmendiyê tune. Hûn ne hewce ne ku serlêdanê betal bikin. Deverên
tune. Encamên qanûnî û cezayan tune. Dê dravên we bidome.

Hûn dixwazin serlêdana kardariyê ya betlaneyê II bikin 

Hûn dikarin serlêdanê bi riya serhêl an bi têlefonê dagirin. Hûn dikarin serlêdana qedandî li
qada posteyê ya navenda kar bikin bêyî ku pêşiyê bipeyivin.
Hûn dikarin serlêdanê li vir bibînin: www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2

Hûn dixwazin daxwazek bikin ya ji quhurtine ki Parve bikin

Hûn dikarin formên li vir bibînin: www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2 

Her  weha  hûn  dikarin  van  pirsgirêkan  serhêl  çareser  bikin.  Hûn  dikarin  li  www.jobcenter-
digital.de qeyd bikin. Hûn ê piştre bi postekê PIN bistînin. Dûv re xizmet tê çalak kirin û hûn
dikarin der barê guhertinên xwe online de ji me re vebêjin.

 Rastiyên balkêş

 Çi dibe ku ji bo karkiran Karikurt?

Karê  hûr-kurte  ji  bo  kêmkirina  demkî  ya  demên  xebatê  yên  karmendan  ji  sedema
windahiyek bêserûber û girîng a xebatê vedibêje. Kar-barê kurt dikare hemî an heya hin
karmendên pargîdaniyek bandor bike. Eger karkerên li ser xebata kurt têne şandin, ev tê vê
wateyê ku ew kêmtir dixebitin - mînakî, tenê 30 li şûna hefteya 40 seati - an na. Di vê rewşê
de, karmendên têkildar bi vî rengî "destûrdayîna xebata kurt", ku ji hêla Ajansa Karê Federalî
ve tê peyda kirin digire.

Weqfa  karmendê  kurt  ji  hêla  kardêr  ve  tê  sepandin  û  li  ser  bingeha  zirarên  darayî  yên
karmendan piştî  dravkirina bacan tê bingehîn.  Wekî qaîdeyek,  dora 60% ji  mîqdara netîce
hatiye betal kirin. Ger bi kêmî ve yek zarok di malê de dijî, qezenca karker-kurte li dor% 67-ê
dahata netîceyê winda dibe.

Ji ber pandemiya Korone îro, gelek pargîdaniyên li Almanya tengasiyên aborî hene û neçar
bûn ku ji bo xebatkarên xwe demek kurt daxwaz bikin. Armanca vê pîvanê ev e ku di dirêjiya
wextê de karan biparêze û piştî ku krîza biqedin, ew ê karibin bi rêkûpêk karkeran biparêzin. Ji
ber vê yekê, yarmetiya xebata kurt ji hêla Ajansa Karûbarê Federal ve herî zêde 12 mehan tê
dayîn.

Pirsên we yên di derbarê karê kurt-dem û kurt de hene? Gava ku hûn li karekî, perwerdehî an
hînkirina hîntir  digerin hûn hewceyê piştgirî  û şîretê ne? Êwirmendan li  ofîsa Willkomen-in-
Arbeit di Spandau dê kêfxweş bibin ku ji we re bibin alîkar.

Me heberdar biken wia@giz.berlin 
ya ji telefon kin ✆ 0176 35 70 33 68
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Projeyên jinan GIZ gGmbH masûlkeyên maske digirîn

Beşdaran di projeyên jinan de Dayikên Di Kar de (MinA) û FEMentoring ji Duşem, 30ê Adarê,
2020 bi hilberîna masûlkeyên maske ji bo karanîna rojane di dema pandemiya korona de dest
pê dike. Wirtschaftshof Spandau di organîzekirina tekstîl û makîneyên xwedîkirina çêran de
jinan piştgirî dike.

Nûnerên berbiçav dikarin masksan li bestellung@giz.berlin  bidin û bikirin.
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