
Agahiyên girîng                                                                      kurdi 

Bernameya betlaneyê û Corona 

Her wiha îsal bernameya betlaneyê gelek cuda dimeşe ! Li şûna rojnameya betlaneyê, di 
sala 2021'an de salnameya vê ya giştî heye. Ew bernameyekberfireh û her tiştê girîng di 
derbarê bûyeran de dîsa li ser înternetê dikare bê dîtin! Hemû bûyerên ku rû didin ev in. Bi 
rêwerzên federal û dewletî yên heyî re adapte kirin. Ji bo bernameya betlaneyê ya 2021 'an li 
ser "qaîdeyên Corona" jî detayên berfireh dikarin li ser rûpela me ya malê bên dîtin. Eger di 
dema betlaneyê de guhertinên girîng rû bidin, niha di nava xwe de cih digrin. Ji ber vê yekê jî 
piştî qeydkirinê, bûyer dikarin biguherin an jî bêyî şûna wan bên jêbirin. Bûyerên nû jî dikarin 
bên zêdekirin ! Ji ber vê yekê, ji kerema xwe www.kleinstadtdschungel.de malperê me 
kontrol bikin. 

 

 

Queyd 

1. programa betlaneyê li ser înternetê bixwînin û bûyeran hilbijêrin  
 

2. Karta betlaneyê ji 28-ê Hezîrana 2021-an bi 2.50 € bikirin 
 
 

3. Li ser înternetê qeydê dagire www.kleinstadtdschungel.de (02 Tîrmeh heta 12 
Tîrmeh 2021, her nîvro 12) an bi telefona betlaneyê bi 05041-620085 (07 û 08 
Tîrmeh 2021 ji 3 ê êvarê heta 6 ê êvarê) telefona betlaneyê bike 
 

4. Li benda pejirandinê be! ( 14 - 16 Temmuz 2021 ) 
 
 

5. Qeyd ji dest berda? 19 Tirmeh 2021 ' de  ferien@kleinstadtdschungel.de adresine e-
mail gönderin ferien@kleinstadtdschungel.de ya da betlaneyê telefona telefonê bikin 
05041-620085 
 

Dê û bavên ku dixwazin beşdar bibin jî divê qeyda xwe bikin, lê ne hewceyî 

karta betlaneyê ne! 

 

Sertên beşdariyê 

Bi qeydkirina ji bo bûyeran re , beşdar li şert û mercên tevlîbûna bajarê Sprînge yê li hev 
dikin . Hûn dikarin wan bi agahiyên din ên kêrhatî li www.kleinstadtdschungel.de daxistinê 
bibînin. 

 

Pîlotên betlaneyê 

Her wiha îsal, rênîşanderên betlaneyê dê ji bo qeydkirinê alîkariya we bikin, eger hûn nikarin 
(hîn) ewqas baş bi elmanî biaxivin. Pirsên te û agahiyên girîng ên ji bo dê û bavê we 
werdigerînin û di bûyeran de ji we re rave dikin ku divê hûn li ser çi bifikirin. 9 Temmuz 
Cuma'da, 5 ile 7 sevinmeli Springe Gençlik Center'da BBQ'ye .m. Li wir jî hûn dikarin 
rasterast ji bo bernameya betlaneyê qeyd bikin. Hingê hûn dikarin bi rêya telefona mobîl a 

pîlot li ser 0176 - 846 337 55 bi SMS an WhatsAppê hemû betlaneyan ji wan re binivîsînin an 
jî mesajeke bi deng bişînin. Em ê piştre peyamê bidin pîlotên betlaneyê yên guncaw û ew ê 
dîsa li we vegerin.   

Feriencard xalên firotanê 

 

 Navenda Ciwanan Springe (Auf dem Bruche 1A) Dusem heta iniye ji saet 10:00 an 
heta 18.00 

 Navenda Ciwanan B-Town li Bennigsen (Am Bahnhof 2) Carsem u ine ji saet 14.00 
an heta 

 Kluba Ciwnanan Waterworld Völksen, (Kirchstraße 5) Sesem u Pensem ji saet 
15.00 heta 18.00 

 Pirtûkxaneya Bajêr Springe (Hinter der Burg 3 A), Springe: 
Sêşem heta Îniyê ji saet 10.m an heta 1.m û ji 2 .m heta 5 .m ( hemû betlane) 
 
 

Daketinên karta betlaneyê 

 Hewşa derve Bennigsen: Melevanî ji 12 heta 14  bê pere 
 Hewsa derve Eldagsen: Di nive heqdestea teketine de melevani 
 Hewşa hundur Springe: Melevanî roja Sêşem û Înê ji 07:00 heta 13:00 bê pere; 

Duşem heta Înê ji saet 14:00 tenê pejirandina 1 € 

 Wisentgehege: Pejirandin 2,50 € 

Karta betlaneyê ji bo hemû bûyerên belaş weke bilêt pêwîst e! 

 


