
Inhalte erstellt durch:

Übersetzung finanziert durch:

Asta 1em a 

lênihêrînê 

Asta 2yem a 

lênihêrînê 

Asta 3yem a 

lênihêrînê 

Asta 4em a 

lênihêrînê 

Asta 5em a 

lênihêrînê 

Beşa nexweşên rojane/sivik 

Xercê lênihêrînê 

serê mehê 
- € 316 € 545 € 728 € 901 

Xizmeta lênihêrînê 

(lênihêrîna alîkariya eynî) 

serê mehê 

- 

€ 724 € 1,363 € 1,693 € 2,095 

Heta %40ê alikariyên eynî yên lênihêrînê dikarin bên bikaranîn 

ji bo xizmetên alîkariyê yên naskirî. 

Qezencên kombînekirî 

- 

Heke alîkariya eynî bi temamî neyê bikaranîn, heqê xerca 

lênihêrîna bi nisbetî heye. Bo nimûne, heke %60ê alikariyên 

eynî hatine bikaranîn, %40ê xercên pereyî hê jî dikare bê 

dayîn. 

Lênihêrîna tendurustiyê ya rojê 

serê mehê 
- € 689 € 1,298 € 1,612 € 1,995 

Mîqdarê rehetiyê 

serê mehê 

€ 125 

(herwiha dikare ji bo lênihêrîna tendurustiyê ya bingehîn 

a di nav asta 1em de bê bikaranîn) 

Lênihêrîna bêhnvedanê 

serê salê 

- 

Heta € 1,612î, serê saleke teqwîmî, ji bo heta 6 hefteyan 

(îstîsna: bikaranîna serê saetê). Ev mîqdar dikare bi qasê € 806 

bê zêdekirin heta € 2,418yî û ev îdiaya xercê lênihêrîna dem-

kurt disekinîne. Ev dikare 6 mehan carekê bê xwestin ji bo 

lênihêrîna li malê ya ji teref kesek. 

Lênihêrîna dem-kurt 

serê salê - 

Heta € 1,774î, serê saleke teqwîmî (ji bo herî zêde 8 

hefteyan). Ev mîqdar dikare heta € 3,386î bê zêdekirin û ev 

îdiaya feydeya lênihêrînê ya bêhnvedanê disekinîne. 

Alîkariyên lênihêrînê û 

pîvanên veguherînê 

Alîkariyên teknîkî: bi esasî li ser deynan 

Materyalên dikarin bêne kirin: serê mehê € 40î 

Pêşketinên li derdora rezîdansî: heta € 4,000î 

Ewlehiya civakî ya ji bo kesê 

ku lênihêrîna tendurustiyê 

dike 
- 

Tevkariyên pansiyonên qanûnî, bêkarî û sîgortaya qezayê tên 

dayîn heke kesê lênihêrînê dike: 

• herî kêm hefteyê 10 saetan li ser 2 rojan / hefteyekê

lênihêrîna tendurustiyê dike

• hefteyê 30 saetan bi awayekî biqezenc kar neke

• hê jî miaşê kalbûnê negire

Sektora rezîdansî /jiyana bi alîkarî 

Lênihêrîna rezîdansî (li 

malekê) serê mehê 
€ 125 € 770 € 1,262 € 1,775 € 2,005 

Qezencên jiyana bi alîkarî 

ya mehane 
€ 214 

Giştî 

Pêşniyara ji bo lênihêrînê û 

pêşniyara ji bo jiyîna li malê 
erê 

Qursên lênihêrînê erê 

Qezencên di bin sigortaya lênihêrîna 

tendurustiyê de: Heqê min ê çi heye? 




