
Ein Kooperationsprojekt von: Unterstützung und finanzielle Förderung:

05.A KURDISCH

HÛN BI 
XÊR HATI 
HÊLÎNA ME

Ji bo bikaranîna wêneyên şexsî û agahiyên taybet ên di hêlîna  
zarokan de ku di dema kar de hatine wergirtin 

DESTÛRNAME

Hêlîn 

Saziya berpirsyar  

(Her carî nav û navnîşanê deynîn)

wêneyên şexsî û agahiyên taybet ên di hêlîna zarokan de ku di dema kar de hatine wergirtin dikarin bên 
çap kirin û ji bo karên navxweyî bên bikaranîn. Bi vê armanca wêne, grafik, qeydiyên video ango xêzikên 
zarokan bi aweyekî taybet dikarin bên tasfir kirin (çêkirin ango kişandin).

Ji bo vê em dixwazin 
 Belgekirina perwerdehî û pêşketina zarokên we (Xebatên portre / Şopandin und Belgekirin)
 Nîşandayîna afîneriya avahiya hêlîna und xebatên komên zarakon, dê û bavan, ziyaretvanan ji bo raya  

 giştî bê pêşkeş kirin
 Resmkirina dasyoya zarokê/a we
 Di  rojnamaye navxweyî ya hêlînê de bê weşandin
  Videoyên hatî kişandin di civînên dê û bavan de were nîşandayîn
  
   

Di êrêkirina vê destûrnameyê de hûn bi dilê xwe ne (azad in). 
Ji derketina destûrê ango betalkirin ji bo we ne kêmasî ye.

1 Kopyaya ji bo dê û bavan
1 Kopyaya ji bo saziyê!



Ez/ Em

ez/ me qebûl kiriye ku wêne û xebatên zaroka/zarokê min/me

Ji bo armancên ku jorê hatibûn diyarkirin, dikare were weşandin û bê parastin.

Piştî derketina zarokê/zaroka min/me ji hêlînê 

wêneya tevî dosyayê bidin min / me.

Destûrnameyê hertim bi nivîskî ez ez dikarim betal bikim / em em dikarin betal dikarin. 

Cih, Dîrok Îmzeya dê û bav ango ya kesên ji zarok berpirsyar

Nav PêşnavNav Pêşnav

Kolan û nemra xanî, PLZ, Cih

Roja ji dayîkbûyînê Nav Pêşnav

Bingeha qanûnî: Weşandina ji bo raya giştî tenê dikare bi pejirandina Destûrnameyê pêk 
were, § 22 Qanûna mafê telifê ya di derbarê berhemên hunerî yên resm û wênekêşiyê. 
(KunstUrhG).

1 Kopyaya ji bo dê û bavan
1 Kopyaya ji bo saziyê
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