
#WANDSVHERhilbijêrin
Şaredarê (Serokê belediyê) we ji bo Bad Zwischenahn

Dengdana (secima) 
postayê ewe hêsane

Karta xwe ya agahdarkirinê ya dengdêran bigirin. 
Serlêdana dengdana postayê ya li ser kartê  
dagirin û vî ya bi rêya postayê bişînin beledî ya 
(Rathaus) Bad Zwischenahnê.

2 - 3 roj şûnde divê hûn belgeyên hilbijartinê bi 
rêya postayê teslîm bigirin. Helbijartina   
xwe û belgeyên pê re dagirin û her wiha vî ya bîxin 
zerfên ku ji bo vê armancê hatine   
dîyarkirin.

Belgeyên hilbijartinê bi posteyê bê pere vegerînin 
(bişinin). Her wiha hûn dikarin wan bixin  qutîya 
postayê ya li beledî ye.
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An
jî bi karta xwe ya agahdarkirina hilbijartinê û nasnameyê 
xwe biçin beledî ya Bad Zwischenahn.
Li wir hûn dikarin rasterast
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FAYDÊN (AVANTAJÊN) min ARMANCÊN min
Her tişt ji her kesî cudatir e.

Niştecihên hêja yên Bad Zwischenahner,
Di 12ê Îlonê de biryara dîrokî ye: Şaredarê (Serokê) civata me ya 
bedew wê kî be? 

JI BO VÊ XEBATA DAÎREYA GIRÎNG, JI BO DENGÊ WE BI DAX-
WAZIM. 

Ez 52 salî me û bi hevsera  (xanima, jina) xwe ra li Ohrwegeyê di-
jîm. Du keçên me ji ciwan (mezin) bûne û li ser lingên  xwe diseki-
nin. Wexta vê guherînê ji bo min bi rastî jî rast e.

Bi saya tecrûba (hêçan, telesî) xebata min ra, ez ê li Bad 
Zwischenahnê ferqeka mezin çêkim:
Min rîhat 15 salan baş di Rêveberiya Herêmî da xebat kiriye û di 
rola pêşengiyê de yekemîn devoka diyarkiriye. Di 20 salan zêde-
tir da rêveberiyê da, min pêşketina Pêşandana Baxçeyê Dewletê jî 
pêş xist û ji bo Baxçeyan bi awayekî biryardar ava bikim min alîkarî 
kir.
Niha ji me bi hev bra behr (derya, zerya) girt pişiya xwe. Ez civaka 
me di nav û dewranan de nas dikim: Ji dema ciwantiya xwe da pê 
ve mijûl bûm û qenciya hevpar di hişê min de ye. Li Ofen, Peters-
fehn û Bad Zwischenahnê min jîyan kiriye, îro ji Ohrwege mala min 
e.

Ez dixwazim Bad Zwischenahn bikim şaredarîya sereke ya li ba-
kurê rojava. Ji bo min hêmanên bingehîn domdarbûn, dîjîtalîza-
syon, tûrîzm û parastina avhewayê ne. Perwerde û zarok jî di ro-
jevê de zêde ne. Û mijareke li ser dilê min, pêşandana baxçeyê 
dewletê ya nû „li devûdore behra Zwischenahner“ e.

JI bo vî yeke hewceyî nûbûnên herêmî û yên di nav civakê da 
ye: Berfirehkirina e-mobîlîteyê, dîjîtalîzasyona li dibistanan, 
pêşvebirina rêveberîyê ya zêdetir wekî peydekerê xizmetê. Ji bo 
min pêşvebirina aborî pêşanîyeka herî girîng e.

Divê li ser berhemdarî û bandorê hûrbûneke mezintir were danîn. 
Piştî Coronayê, divê em bikevin nav çêkirinê.

Em ê van hemû wezîfeyan weke CIVAT tê bi rê ve bibin, ji ber ku 
em bi hev re diafirînin - bi  hemû aktorên ji civaka xwe.

Min weke şaredar hilbijêrin û ez dê bi awayekî otomatîk bi we ra 
bimînim endamê Desteya  Çavdêrîyê ya baxçeyê Gärten gGmbH 
yê ku bandoreka rasterast li ser şertên pêşvebirin û  çarçoveyê 
heye.

Bi min re biaxivin - her wiha online: 
www.christian-wandscher.de
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Ez pir kêfxweş bibim, ger ku hû di 12ê Îlonê de 
min hilbijêrin (bigirin) - an ji beriye da di   
mijara dengdana postayê de - baweriya xwe bi-

din min û ...


