
AGAHIYÊN GIRÎNG DI DERBARÊ VIRUSA CORONAYÊ DE 

Ji ber rewşa ku nû derketiye holê, em ji we daxwaz dikin, ku hûn hevdîtinên rû bi rû pêk neynin. Eger 

hûn dixwazin tiştekî bi dest bidin me, ji kerema xwe re qutiya postê bikarbînin. Herwiha hûn dikarin 

kaxiz û tiştên ji we têne xwestin bi vê E-Mailê ji me re bişînin. 

Ji bo şêwrê û bersivdana hemû pirsên we, em di riya telefonê re jî herdem amade ne. Ji bo 

telefonkirinê me demên dirêj veqetandine.  

Hûn dikarin li ser rûpelê me hejmarên têlefonê û agahdariya bêtir bibînin: 

www.jobcenter.wuppertal.de 

Hemî nivîsgehên Jobcenterê girtî ne - em disa jî ji bo we hene! 

Hemî hevdîtên ku jixwe hatine çêkirin, betal bibin. Domdariya perên alikariyê ji bo we naye qutkirin û 

ji bo me re pêşiya herî girîng e. 

Betalkirina hevdîtinan ji bo we encamên wê yên xerab tine ne. 

Me demên gihîstina bi telefonê û kapasîten xwe dirêj kiriye û emê bi kefxweşî bersiva pirsên we 

bidin- rast e rast yan jî di rêya destnişan kirina demekê ji bo hevdîtinê bi rêya telefonê. 

Hûn li ser rûpelê malpera me de têlefonên berpirsiyarê xwe bibînin. 

Eger hûn dixwazin tiştekî bi dest bidin me,  ji kerema xwe re qutiya postê ya nivîsgehên Jobcenterê 

bikarbînin, bi rêya postê an jî bi e-nameyê ji me re bişînin. 

Serîlêdanên ji bo daxwaznameya we yen ji bo wergirtina perên alikariyê dikare bê form yan jî bi 

wênekirina daxwaznameyan, bi rêya e-nameyê, bi rêya postê werin şandin, yan hûn dikarin qutiya 

postê ji navenda kar (Jobcenterê) li nêzîkê we bikar bînin. 

Hûn dikarin li ser rûpelê malpera me de, e-nameya nivîsgehên Jobcenterê ku ji bo we berpirsiyar e, 

bibînin. 

Hûn dikarin di vê rewşê ya dijwar de, ji me re pişta xwe bigirin. Xizmetên li navenda karî ya Jobcenter 

Wuppertalê dê berdewam dikin. Pirsgirêkên we hemî wekî berê bêne kirin. Perên li gora SGB II bi 

dilsozî têne dayîn. Em ji bo we li wir in! 

Di xweşîyê de bimînin! 

 

http://www.jobcenter.wuppertal.de/

