
Hanau

Schlüchtern

Gelnhausen

1

2

3

Navenda Şarewaniya Kar -
Navenda Kar / Devera Schluc̈htern
Gartenstraße 5, 36381 Schlüchtern
Tel.: 06661/970-16167
Demên vekirî :
Dûşem heta În, demjimêr 8.30 heta 12.00

Main-Kinzig-Kreis re Xêr Hatin!
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Navenda Şarewaniya Kar –
Navenda Kar / Devera Gelnhausen
Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen
Tel.: 06051/9741-47183 
Demên vekirî :
Dûşem heta În, demjimêr 8.30 heta 12.00

Ajansa Xebitina Hanau
Li Hauptbahnhof 1, 63450 Hanau
Tel.: 06181/672-111
Demên vekirî :
Dûşem heta În, demjimêr 8.30 heta 12.00

Willkommen im 

Main-Kinzig-Kreis!



Niştimanvanên Hêja,

girîng nine eger hun demeka dirêj û bi çend çeliyan
li ser wê axê dijîn an hun nû hatinê wê wilatê. 
Main-Kinzig-Kreis navnetewî û mêvanperwere. 
Em bi dilekî mezin xêrhatina we hemiya dikin û bi
taybet em dixwazin ew destpêka nû ji bo penaberan
re hêsa bikin.

Çarçova yasayî û berpirsyariyên cor bi cor dora
mafên penaber, koçer û biyaniyan re ji bo pispor û
birêveberên jî ne hêsaye, bi taybet gava ku pirsê
karkirinên penaberan li gor yasa û şert û mercên
wan tên şirovekirin.

Ji ber vê, em sê cîyên cuda yên
Navenda-Agahî da avakirin, wan cîyan
re koçer û penaberan û kesên
biyaniyên din jî bi rêz û hurmet dikarin
herin û zaniyari yên pêdiviyên xwe re
bistînin. Vê derê, daxwaziya we tên
şirovekirin û li gor derfet em hevdîtinên
birêveberên berpirs bi we re çê dikin.

Ev pêşnîyara nû çarçoveka mezin li yasa, bizav û
çalakî û pêngavên destpêke. Main-Kinzig-Kreis
navnetewî û mêvanperwere. Heke ev hêwirandin di
demeka kêm de sêrvisa acîl be, heke ev xizmeta
xwe bi xwe ji aliyê gelê me re be, an jî ji aliyê
hevgirtina birêveber û pisporên cor bi corên
rêveberiyên me re be – em bi dil û bi can xêrhatina
penaberan dikin!

Bi Dilê Sax,

Susanne Simmler

Penaberên Hêja, Niştimanvanên Hêja,

Xêr hatin Main-Kinzig-Kreis ê re. Heke hun
dixwazin bişuxlin an kesêkê din verê dikin ku
dixwaze bişuxle? Ev belavok zaniyariyên yêkê di
wê pêvajoyê de dide we.

Pejirandina şuxlek an kerek pêngavekê girînge.
Tiştekî çêtir tu ne gava ku hun pişkdariya jiyan li
Almania dikin da ku jiyaneke azad û serxwebû ji
xwe û malbata xwe re çê bikin. Karkirin û xebitin
gelek bêtire ji lidarxistina jiyanek ji bo parastina
heyîn. Karkirin dide daxuyandin ku mirovek hatiye

Almania û pişkdariya jiyan û birêveberiya jiyan
dike.

Bazarê karê li Main-Kinzig-Kreis ji bo
ev mirovên e ku pispor û
profesyonalin û dixwazin pêşketin çê
bikin. Mirovên pispor gelek hewcene

li wê deverê, lê standin û qebul
kirina karek her tim ne hêsaye.

Bazarê kar pêdiviyên hewceyî dida
daxuyandin, herwisa pêdiviyên yasayî
hene û astengên rêveberî jî hene.

Em Navenda-Agahî da avakirin, da ku alîkariya we
bikin li tevlêbûna we di nav karê de.

Vê derê, hun dikarin agahiyên girîng dora sazkirî û
damezrandinên girîng bistînin. Hun dikarin bi me
têkilî çê bikin – ev pêşniyar bikar bînin û bi me re
bipeyvin.

Em ji bo we li wê derêne. Bila em bi hev re birêve
biçin.

Heike Hengster

Susanne Simmler

Şîretvana yêkê yê devera 
Main-Kinzig-Kreises û 

Serok û Rêvebera KCA

Heike Hengster

Serok û Rêvebera 

Ajansa Xebitina Hanau


