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 والدين گرامی، سرپرستان گرامی،

مان، يعنی فرزندان شما در بهترين سطح آموزانخواهيم امکان يک آشنايی شغلی و تحصيلی را برای دانشبه عنوان مدرسه، ما می

مقطع تحصيلی  يا در نيمسال نخست ٧های بالقوه در نيمسال دوم مقطع تحصيلی ممکن فراهم کنيم. آغاز اين کار، با يک تحليل توانايی

  شود.های بالقوه، از سوی يک سازمان مجری بيرونی انجام میشود. تحليل توانايیانجام می ٨

های خود ها و توانايیها، عاليق، گرايشهای بالقوه، هدف آن است که فرزند شما تشويق شود با استعداددر چارچوب تحليل توانايی

گيری با اين حال، تصميم القوه آن است که استعدادهای بالقوه فرزند شما شناسايی شوند. های بروبرو شود. هدف ديگر تحليل توانايی

های بالقوه به عنوان ولی هدف آن است که تحليل توانايی شود و امکان آن نيز وجود ندارد.درباره شغل از اين تحليل استخراج نمی

  رو شود.ال بتواند با آينده شغلی خود روبهنگاهی گذرا، انگيزه اوليه را ايجاد کند تا فرد به صورت فع

  های بالقوه:محتوا و اجرای تحليل توانايی 

ها يا به تنهايی بايد آنها را انجام دهد. نخست، فرزند شما های بالقوه، وظايف مختلفی هستند که فرزند شما در گروههسته تحليل توانايی

آموزان نخست شود. برای هر کدام از وظايف، همه دانشهای بالقوه انجام مییشود که چگونه و با چه هدفی تحليل توانايمطلع می

شود. در هنگام کار روی وظايف، فرزند شما از سوی افراد ذيصالح کنند و نيز زمان کافی به آنها داده میتوضيحات کافی دريافت می

در  کنند.های از پيش تعيين شده ثبت میعيارها/ويژگیشود. اين افراد، نظرات خود را بر اساس مسازمان مجری برنامه نظارت می

کند. شود که فرزند شما چگونه در فرايند حل مسئله مشارکت میبه اين دقت می انجام وظايف، انجام سريع يا کامل آنها مهم نيست.

هايی که فرزند شما از خود نشان یشود. بيشتر، مهمترين تواناييابی نمیدهی مدرسه ارزشنتايج نظارت، بر اساس سيستم معمول نمره

  شوند.داده است، بر اساس يک فرايند ارزيابی از سوی ناظر به صورت کتبی ثبت می

  کشد و در خارج از مدرسه های بالقوه از نظر زمان حدود شش ساعت طول میتحليل توانايی

 در تاريخ

تا  از ساعت 

 شود.برگزار می در 
 مجری برنامه)(نام 

در مدرسه  يابی نهايی به مدت حدود نيم ساعتمصاحبه ارزشهای بالقوه، يک روزه پس از تحليل توانايی ١۴در يک محدوده زمانی 

توانيد در اين مصاحبه شرکت کنيد، و ما نيز از آن شود. طبيعتا شما هم میبين فرزند شما و فردی از ميان افراد ناظر برگزار می

کند. اين نمايه ها دريافت میکنيم. فرزند شما در اين مصاحبه يک نسخه کتبی از نتيجه را به شکل يک نمايه توانايیل میاستقبا

معروف است قرار داده  گذرنامه انتخاب شغلمخصوصی که برای آشنايی شغلی و تحصيلی تعيين شده است و به  ها، در پوشهتوانايی

ماند، چون در هر سال تحصيلی گذرنامه انتخاب شغل در طول زمان مدرسه، ترجيحا در مدرسه میشود، نه در کارنامه مدرسه. می

های مختلف مدرسه، برای ثبت شدن به اين مدارک ديگر مربوط به مراحل بعدی فرايند آشنايی شغلی و تحصيلی از دروس و فعاليت

  شوند.   پوشه اضافه می
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  درباره سازمان مجری برنامه: 

های اند تا بتوانند تحليل توانايیرا برپا کرده 1گهای بالقوه براندنبورفدرال و ايالت براندنبورگ مرکز پروژه تحليل توانايیدولت 

سازی، آماده بالقوه را در ايالت براندنبورگ به صورت جامع با کمک مجری برنامه ارائه و اجرا کنند. برای اين منظور، در مرحله

توانيد مطمئن شويد که مجريان برنامه شرايط ويژه مربوط اند. میگذشته گيرانه انتخابمرحله بسيار سختز يک مجريان برنامه از ا

متعهد هستند. کارکنان مجريان برنامه،  رعايت شديد حفاظت از اطالعاتآموزان را دارا هستند و به ويژه نسبت به به رفتار با دانش

  .اندديدهای آموزش به شکل ويژهدر اين زمينه، 

کند. برای اين منظور، راهنمايان کالس، فرزند شما در مقاطع تحصيلی بعدی در فرايند آشنايی شغلی و تحصيلی، مشاوره دريافت می

کنندگان در فرايند آشنايی شغلی و تحصيلی، برای تبادل اطالعات با مشاوران آژانس کار و کار اجتماعی مدرسه و نيز ساير شرکت

  های بالقوه، يک نقطه آغاز برای مشاوره است.شما آماده هستند. تحليل توانايیفرزند شما و 

درباره شرکت فرزندتان در اين  کنيد.پس از آن، شما اطالعات ديگری را درباره زمان اجرا و درباره مجريان برنامه دريافت می

  به فرزندتان بدهيد تا آن را به مدرسه بياورد.بينيد که لطفا آن را پر کنيد و نامه را میبرنامه نيز در زير يک رضايت

  سپاسگزاريم. برنامه غيردرسی در چارچوب برنامه آشنايی شغلی و تحصيلیاز شما به خاطر اعتمادتان به ما در اجرای اين 
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 امضاء کنيد و به مدرسه تحويل دهيد. ∟∟∟∟.∟∟.∟∟لطفا اين صفحه را تا تاريخ  

 های بالقوه:مشخصات مربوط به اجرای برنامه تحليل توانايی 

هفته تقويمی / محدوده زمانی:  

 کننده / مجری:ارائه

 (نام و نشانی)

 نام مسئول پاسخگويی:

 ٨يا  ٧های بالقوه در مقطع تحصيلی تحليل توانايینامه برای کودک زير برای شرکت در برنامه رضايت

  نام خانوادگی، نام، کالس

  امضاء والدين يا يکی از والدين / سرپرستان

و بدون تاثير توان با فرستادن يک نامه يا ايميل به مدرسه توجه: ندادن رضايت، هيچ پيامد منفی برای فرزند شما ندارد. رضايت داده شده را می
  شوند.های بالقوه، از زمان دريافت نامه لغو رضايت، لغو میمنفی پس گرفت. در صورت پس گرفتن رضايت، همه مراحل بعدی تحليل توانايی

 ٨يا  ٧های بالقوه در کالس من/ما در چارچوب تحليل توانايی

 کنم کهدرباره حفاظت از اطالعات، موافقت می 

 کنم کهاطالعات، موافقت نمی درباره حفاظت از 

  (لطفا ضربدر بزنيد)

 های بالقوه که در نامه والدين معرفی شده آموز (نام خانوادگی، نام و مدرسه) به سازمان مجری برنامه تحليل توانايیاطالعات کودک دانش
  است فرستاده شود

 های بالقوه که در نامه والدين معرفی شده است تحليل توانايیآموزان) از سوی سازمان مجری برنامه اطالعات محتوا (نظارت بر دانش
  گردآوری و پردازش شود

 های بالقوه براندنبورگ فرستاده شود.های بالقوه به مرکز پروژه تحليل توانايیآموز با اهداف تحليل توانايیاطالعات کودک دانش 
 مشاوره بيشتر در فرايند آشنايی تحصيلی و شغلی به معلمان فرستاده شود تواند از سوی مجری برنامه، برای های کودک، مینمايه توانايی

  های آموزش و توسعه برای کودک من به کار رود.و برای تهيه برنامه

 ام/ايم:من/ما نسبت به موارد زير آگاهی يافته

شده شود شرکت کنند. مجری معرفیهای بالقوه انجام میيابی نهايی که پس از انجام تحليل توانايیتوانند در مصاحبه ارزشوالدين يا سرپرستان می
شود. کودک يابی به کودک تحويل داده میکند که در مصاحبه ارزشها ارائه میهای بالقوه را در يک نمايه توانايیبرنامه، نتيجه تحليل توانايی

کند که مدارک مراحل بعدی فرايند آشنايی شغل را دريافت می همچنين برای ادامه پردازش از سوی مدرسه يک پوشه ويژه به نام گذرنامه انتخاب
شوند. گذرنامه انتخاب شغل هميشه برای کودک قابل دسترسی است. والدين يا سرپرستان هر لحظه شغلی و تحصيلی برای ثبت در آن قرار داده می

  شود.مه انتخاب شغل در هنگام کاربرد آنها در مدرسه تضمين میتوانند گذرنامه انتخاب شغل را بازبينی کنند. محرمانه ماندن اطالعات گذرنامی

يابی، از سوی مجری برنامه پاک ها هستند، حداکثر دو هفته پس از پايان مصاحبه ارزشها و هم اطالعاتی که مبنای نمايه توانايیهم نمايه توانايی
  شوند.ای بازرگانی، آژانس کار و غيره) فرستاده نمیههای سوم خارج از مدرسه (مثال اتاقشوند. اين اطالعات، به طرفمی

توان با فرستادن يک نامه يا ايميل به مدرسه و بدون تاثير منفی پس گرفت. در اين حالت، شرکت نامه مربوط به حفاظت از اطالعات را میرضايت
 شود.نام صادر میها نيز به صورت بیاين صورت، نمايه توانايیشود. در نام انجام میهای بالقوه به صورت بیآموز در برنامه تحليل توانايیدانش

 امضاء والدين يا سرپرستان    محل، تاريخ
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