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Sazîya Perwerdehî

My Way
Asoya Pîşe ji bo 

Jinên  Penaxwaz

Çi kesek My Way bicih dike ?
My Way di nav xanîya çend-nifşî ya me birêve diçe. Ev 
tîm pêk tê ji hînkerên civakî, derûnnas, hînker û memos-
teyên e ku amadeya bersivdan bi te ne.

Bi nûnertîya

MEv rewşeke ku tû dikarî em 
peyda bikî:



My Way Çî ye ?
My Way piştevanî ji rêya xwe di jiyana pisporî dikî Ev 
pêşnîyaz armanca wî jinan e bi koçberî û/an pêşbingeha 
penaberî

• Kesên ku Elmanî bi awayeke baş neaxivin,
• Kesên ku zarok hene,
• Kesên ku fêrkarîya pisporî nîne.

Em dizanîn ku tû li çi cihek pêdivî bi piştevanî heye. Pirs-
girên zimanî, lênêrîna zarokan an pirsgirên kesan heyan 
niha yêkxistin te li Elmanya dijwar kirî ye? Rahênerên me 
li ser pirsgirên kesane digel te dixebîtin, li çareyên digerin 
û gav bi gav digel te alîkarî dikin bi nav jîyaneke serxe.

My Way çawa dixebîte ?
Bi wî rewşê tû dikarî beşdarî bikî di nav My Way, em 
lênêrîna zaroka te û piştevanî bi pirsgirên kesaneya te 
dikîn.

Ev qûrse yêk sal dem dibe. Tû di despêk de dizanî ku 
xanîyên kesane ya cudah di nav xanîya çend-nifşî digi-
rî digel navenda bilind û sazîya perwerdehî Terkîz li ser 
lênangeh a PfI û cihên paqijkirin e. Piştî wî bazineyeke 
pisporî hilbijêr e ku dikarî li wî bixebîtî. Em di şîyandina 
te di bi xebat bicih dikîn.

Ji bo piştevanîya te, em hînkirina kesane, pêşnîyarên 
kom û piştevanîyyên zimanî bi te pêşnîyaz dikîn. Em bi-
hev re daxwaz berhev dikîn, qûrseke fêrkarî ya derekî ji 
bo te bicih dikîn û di proseya bicihkirina zêdetir alîkarî ya 
te dikîn heya ku tû şoleke guncandî peyda dikî.

My Way çi dide min ?
Tû bi rêya My Way wan werdigir:

• Fêrkarîya tevgir bi balkişandin li ser lênêrîn û paqijkiri-
na xanî (Lênangeh, paqjkirin),

• şol an fêrkarî an şîyandîin despêk (EQ),
• Zanîna çêtir a zimana Elmanî.


