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 السادة األفاضل اآلباء واألمهات وأولياء األمور،

نحن المدرسة نريد أن نقدم لطالبنا ولطفلك أفضل توجيه مهني ودراسي ممكن. وتكون البداية مع إجراء تحليل للقدرات في 

إجراء تحليل النصف الثاني من العام الدراسي للصف السابع أو في النصف األول من العام الدراسي للصف الثامن. ويتم 

  القدرات من قبل جهة راعية خارجية.

في إطار تحليل القدرات، يجب تشجيع طفلك على التعامل مع مواهبه واهتماماته وميوله وكفاءاته. باإلضافة إلى ذلك، يجب 

مهنة ال يتم غير أن القرار المتعلق بال أن يدعمك تحليل القدرات في التعرف على اإلمكانات غير المكتشفة لطفلك حتى اآلن.

الدوافع األولية كحالة  -وهو كذلك بالفعل  -ومع ذلك، ينبغي أن يوفر تحليل القدرات  وال يمكن استنتاجه من هذا اإلجراء.

  لحظية للتعامل بفعالية مع المستقبل المهني للشخص.

  محتوى تحليل القدرات وتنفيذه:

نها في مجموعات أو بمفرده. سيتم إبالغ طفلك مسبقًا بكيفية جوهر التحليل القدرات هو مهام مختلفة يجب على طفلك إتقا

إجراء تحليل القدرات وألي غرض. يتلقى جميع الطالب شرًحا كافيًا مسبقًا لكل مهمة من المهام ووقتًا كافيًا لتنفيذها. عند 

نطباعاتهم وفقًا معالجة المهام، سيتم مراقبة طفلك من قبل أشخاص مؤهلين من الجهة الراعية. يقومون بتسجيل ا

تتم مراقبة كيفية تدخل طفلك  السرعة أو االكتمال غير مهمين عند إدارة ومعالجة المهام. لمعايير/خصائص محددة مسبقًا.

في عملية الحل. ال يتم تقييم نتائج المراقبة وفقًا لنظام الدرجات المدرسي المعروف. بدالً من ذلك، يتم تسجيل أقوى الكفاءات 

  طفلك كتابةً من قبل المراقبين بعد عملية التقييم.التي أظهرها 

 يستغرق تحليل القدرات حوالي ست ساعات ويتم إجراؤه خارج المدرسة

 التاريخ
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في المدرسة بين طفلك  نهائية مدتها نصف ساعة تقريًبامقابلة تقييم يوًما بعد تحليل القدرات، ستُجرى  14في غضون 

وشخص من مجموعة المراقبين. بالطبع، يمكنك أيًضا المشاركة في هذه المقابلة، بل إننا نرحب بها كثيًرا. سوف يتلقى 

مجلد مصمم طفلك نسخة مكتوبة من النتيجة في شكل ملف تعريف بنقاط القوة لديه. يتم حفظ ملف تعريف نقاط القوة هذا في 

وليس في ملف الطالب. من الناحية  وثيقة اختيار المهنةخصيًصا للتوجيه المهني والدراسي في المدرسة، وهو ما يسمى، 

المثالية، يجب أن تظل وثيقة اختيار المهنة في المدرسة خالل وقت المدرسة، حيث يتم حفظ المستندات اإلضافية الخاصة 

  ي والدراسي من مختلف المواد التعليمية واألنشطة بالمدرسة هناك للتوثيق.   بالعملية المستمرة للتوجيه المهن

  الجهات الراعية المنفذة:

من أجل التمكن من عرض  110Fقامت الحكومة االتحادية ووالية براندنبورغ ببدء مشروع تحليل القدرات في براندنبورغ

وتنفيذ تحليل القدرات في جميع أنحاء والية براندنبورغ بمساعدة الجهات الراعية له. في الفترة التي سبقت ذلك، خضعت 

للغاية. يمكنك التأكد من أن الجهات الراعية للتحليل تأخذ في االعتبار المتطلبات  لعملية اختيار صارمةالجهات الراعية 

 تدريب. تم بااللتزام الصارم بحماية البيانات الشخصيةتعامل مع الطالب*، وتتعهد على وجه الخصوص الخاصة عند ال

 .اإلجراء الخاصموظفي* الجهات الراعية للتحليل على هذا 

ة سيتم تقديم المشورة لطفلك في عملية التوجيه المهني والدراسي في المراحل التعليمية التالية. يتصدى للقيام بهذه المهم

رؤساء الصفوف الدراسية، ومستشارون* من وكالة التوظيف والعمل االجتماعي المدرسي، باإلضافة إلى األشخاص 

اآلخرين المشاركين في عملية التوجيه المهني والدراسي، للتحدث معك أنت وطفلك وتبادل األفكار. تحليل القدرات هو نقطة 

  االنطالق لتقديم االستشارة.

ستجد أيًضا إقراًرا بالموافقة أدناه  دًا من المعلومات حول توقيت تنفيذ تحليل القدرات والجهة الراعية له.ستجد فيما يلي مزي 

  من أجل مشاركة طفلك، يجب عليك تعبئته وإعطائه لطفلك لتسليمه إلى المدرسة.

 لمهني والدراسي.العرض اإلضافي في إطار برنامج التوجيه انشكرك على الثقة التي أوليتها لنا في تنفيذ هذا 
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 .∟∟∟∟.∟∟.∟∟الرجاء التوقيع على هذه الصفحة وإعادتها إلى المدرسة في موعٍد أقصاه  

 بيانات حول إجراء تحليل القدرات: 

  األسبوع/الفترة:  

 مقدم الخدمة/الجهة الراعية للتحليل:

   (االسم والعنوان) 

 اسم مسؤول* االتصال والتنسيق:

 إقرار الموافقة على مشاركة الطفل التالي في تحليل القدرات في الصف السابع أو الثامن

 االسم واالسم األول والصف

 توقيع الوالدين أو أحد الوالدين / ولي األمر

الموافقة عن طريق إرسال خطاب أو بريد إلكتروني إلى تنبيه: لن يكون لعدم منح الموافقة أي عواقب سلبية على طفلك. يمكن التراجع عن إقرار 
  إللغاء.المدرسة دون التعرض ألي أضرار. في حالة اإللغاء، يتم إسقاط جميع الخطوات اإلضافية في تحليل القدرات للطفل المعنّي من وقت استالم ا

 ضمن إطار تحليل القدرات في الصف السابع أو الثامن

 أوافق/نوافق بموجب قانون حماية البيانات على    

 ال أوافق/ال نوافق بموجب قانون حماية البيانات على 

 (يرجى وضع عالمة صح)

  إرسال بيانات الطالب الخاصة بالطفل (اللقب واالسم األول والمدرسة) إلى الجهة الراعية المذكورة في الخطاب الموجه إلى الوالدين
  اتإلجراء تحليل القدر

  جمع بيانات المحتوى (مالحظات مراقبة الطالب*) ومعالجتها بواسطة الجهة الراعية المذكورة في الخطاب الموجه إلى الوالدين
  إلجراء تحليل القدرات

 .إرسال بيانات الطالب الخاصة بالطفل إلى جهة مشروع تحليل القدرات في براندنبورغ ألغراض التسوية الخاصة بتحليل القدرات 
  ملف تعريف نقاط القوة للطفل إلى المعلم من قبل الجهة الراعية للتحليل للحصول على مزيد من النصائح في عملية التوجيه المهني نقل

  .والدراسي وحتى يمكن استخدامه لتطوير خطط التعلم والتطوير لطفلي

 تم إعالمي/إعالمنا باألشياء اآلتية:

في مقابلة التقييم النهائية التي تتم بعد إجراء تحليل القدرات. تقدم الجهة الراعية المذكورة يمكن للوالدين أو أولياء األمور المشاركة 
 نتائج تحليل القدرات في ملف تعريف نقاط القوة، والذي يتم تسليمه للطفل في مقابلة التقييم. لمزيٍد من المعالجة، يتلقى الطفل مجلدًا

المهنة، حيث يتم حفظ المستندات الخاصة بعملية التوجيه المهني والدراسي المستمرة خاًصا من المدرسة، يحتوي على وثيقة اختيار 
ت. بغرض التوثيق. وثيقة اختيار المهنة متاحة دائًما للطفل. يمكن للوالدين أو أولياء األمور االطالع على وثيقة اختيار المهنة في أي وق

  عند استخدامها في المدرسة. سرية البيانات الواردة في وثيقة اختيار المهنة مضمونة

يتم حذف ملف تعريف نقاط القوة والبيانات التي يستند إليها ملف تعريف نقاط القوة في موعد ال يتجاوز أسبوعين بعد انتهاء مقابلة 
لتوظيف وما التقييم، وذلك من قبل الجهة الراعية. ال يتم اإلرسال إلى أطراف أخرى خارج المدرسة (مثل الغرف التجارية ووكاالت ا

  إلى ذلك).

يمكن التراجع عن إقرار الموافقة بموجب قانون حماية البيانات في أي وقت عن طريق إرسال خطاب أو بريد إلكتروني إلى المدرسة  
دون التعرض ألي أضرار. في هذه الحالة، يشارك الطالب* في تحليل القدرات تحت اسٍم مستعار. ومن ثم يتم أيًضا إصدار ملف 

 نقاط القوة تحت اسٍم مستعار.تعريف 

 توقيعات الوالدين أو أولياء األمور  المكان والتاريخ
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