Agahdariyên Girîng

kurdisch

Qeydkirin
1. Ferienzeitung (Rojnameya Betlanê) bixwîne û li çalaki pêşengeha bigere.
2. Feriencard (Karta betlanê) ji 03.06.2019 an şûnde bi € 2,50 an bikire.
3. Formula onlinê ji di malpera www.kleinstadtdschungel.de de dagire. (15.06 heta 23.06.2019). Yan jî li
Ferientelefon (telefona betlanê) 05041-620085 bigere (ji 19 heta 20ê Hezîranê 2019, saet di navîna
15:00 - 18:00an de).
4. Li hêviya pejirandinê bimîne. Ewê yan emailek yan jî nameyek ji 26 heta 28ê Hezîranê 2019 were.
5. Tu negîhaşt di wextê xwe de serîlêdana xwe bike? Ji 01. Maha hafta şûnde emaîleke bişîne
ferien@kleinstadtdschungel.de yab jî telefbnî 05041-620085 ya Ferientelefon (telefona betlanê) bike.
Dêûbavên ku dixwazin beşdar bibin, divên ew jî serî lê bidin, lê hewcêdariya wan ji Feriencard (kerta betlanê)
tuneye.

Cihên Firotina Feriencard (Kartên Betlanê)
·
·
·
·
·
·

Jugendpflege Büro im Jugendzentrum, Auf dem Bruche 1 A, Springe
Hallenbad Springe, Harmsmühlenstraße 28, Springe
Stadtbibliothek Springe, Hinter der Burg 3 A, Springe
Optik am Denkmal, Hauptstraße 9 A, Bennigsen
Uhren Schmuck Optik Hagemann, Lange Straße 63, Eldagsen
Wundertüte, Steinhauer Str. 50, Völksen

Bişûndekirinî
Tu dizwazî serîlêdana xwe paş ve bikşîne, xem nîne. Heta 3 roja berî despêka çalakiyê guncav e û bê pere tu karî.
Lê gava tu ji bona demekî kin qeyda xwe bi telefonê xera bike, hi bona ku cihê te ewê vala bimîne, divê tu heqê
wê bide.

Heqdayin
Heqê çalakiyê di çakakiyê de tê dayin. Ji bona wê jî ji kerema xwe pera bi xwe re bîne.

Şert û mercên beşdarbûnê
Bi serîlêdana xwe beşdervanan şert û mercên çalakîyên bajarê Springe dipejirînin. Tu dikari agahdariyên girîng di
derheqê şert û mercên beşdarbûnê de di nalpera www.kleinstadtdschungel.de de bibîne, ku tu kari daxe jî.

Feriencard (Karta-Betlanê) ya erzaniyê
o
o
o
o

Freibad Bennigsen: avjenî (sobanî) heta 13:00ê belaş e
Freibad Eldagsen: avjenî (sobanî) heta 13:00ê belaş e
Hallenbad Springe: avjenî rojên duşem û înê saet di navîna 7:00 û 13:00an de belaş e. Ji duşemê heta
înê, saet ji 14:00an pêve tenê €1 e
Wisengehege: ketina hundir €2,50

Feriencard (Kerta Betlanê) ji bona hemû çalakiyên ku belaş in, bêyî ku qeyit were kirin, hewcê ye.

