
iKMPLUSAgahdarî ji bo dêûbav û parêzvanên qanûnî

iKMPLUS di dibistana seretayî de

Dêûbavên delal, parêzgerên hêja!
Di bihara 2022 de, pîvana jêhatiya kesane PLUS (iKMPLUS) 
dê ji bo pola 3yemîn a dibistana seretayî dest pê bike. Di 

dersên Almanî û Matematîkê de asta fêrbûna xwendekaran 

dinirxîne. Ew destnîşan dike ku zarokê we di vê gavê de li 

ku ye û li ku derê dikare çêtir bibe. 

Encam di derbarê xwendekarên xwe de agahdariya zêde 

dide mamosteyan. Vana dibin alîkar ku hûn zarokê xwe bi 
kesane teşwîq bikin û di fêrbûna wan de piştgirî bikin. 
Encam di heman demê de piştgirî dide mamosteyan ku 

li ser hînkirina xwe bifikirin û bêtir pêşve bibin. Dibistan 

agahdariya li ser pêşveçûna berdewam a kalîteya dibistanê 

bikar tînin.

Encam di polê de ne. Ew wek bingehek ji bo 
pejirandina dibistana navîn re xizmetê nakin.

iKMPLUS çawa dixebite?
Di çarçoveya iKMPLUS de, zarok pirtûkên 

temrîn bi Almanî û Matematîkê werdigirin, 

ku ew di yek dersê de li ser dixebitin.

iKMPLUS dê di navbera 20-ê Avrêl û 10-ê Gulana 2022-an de 

li hemî dibistanên seretayî pêk were. Dîrokên rast ji hêla 

mamoste û rêveberiya dibistanê ve têne destnîşankirin. Hûn 

ê dîrokan rasterast ji mamosteyê berpirsiyar an rêveberiya 

dibistanê fêr bibin.

iKMPLUS li çend dibistanên hilbijartî berî betlaneyên Paskalyayê 

pêk tê. Ev ji hêla mirovên taybetî yên perwerdekirî ve tête 

kirin û wekî pîvanek pêbaweriya kalîteyê dike.

Ma ez ê encamên zaroka xwe bistînim?
Her zarokê ku beşdarî iKMPLUS dibe, ji mamosteyê berpirsiyar 

bi navê kodê bersivê distîne. Hûn dikarin vê kodê bikar bînin 

da ku encamên zarokê xwe rasterast li ser înternetê bang 

bikin. Dema ku encam peyda bibin dê kod li xwendekaran 

were belavkirin. 

Hemî daneyên berhevkirî bi lênêrîna herî mezin û li gorî 

hemî daxwazên qanûnî têne derman kirin. Tenê mamosteyê 

berpirsiyar û rêveberiya dibistanê dikarin encaman bi navê 

zarokê navborî ve girêbidin. Wekî din, kes nikare encamên 

zarokê we bibîne. Dibe ku encam ji dibistanên din re neyê 

derbas kirin.

Hûn dikarin bêtir agahdarî li ser parastina daneyan li https://

www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler bibînin. 

Encam çawa diçin?
Encamên iKMPLUS dê bi we re di gotûbêja KEL de (nîqaşa 

zarok-dêûbav-mamoste) an jî di roja dêûbavan de were nîqaş 

kirin. Hûn û zarokê we dê li ser encaman bêtir fêr bibin û 

li ser armancên hînbûnê yên bêtir û gavên berbiçav ji bo 

zarokê xwe bi mamosteyê berpirsiyar re li hev bikin.

Her weha hûn ê di demek baş de ji mamosteyê berpirsiyar 

an rêveberiya dibistanê vexwendnameyek ji bo hevpeyvînê 

bistînin.

Wo finde ich weitere Informationen? 
Agahdariya heyî dikare li ser malpera IQS (Enstîtuya Federal 

ji bo Piştrastkirina Kalîteyê di Pergala Dibistana Avusturyayê 

de) û li ser malpera BMBWF were dîtin: 

https://www.iqs.gv.at/ikmplus

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus.html

Li vir hûn ê her weha agahdariya ji bo dêûbavan di derbarê 

iKMPLUS ya dibistana seretayî de ku bi zimanên din hatine 

wergerandin bibînin:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_

ss2022.html 

Ger pirsên we di derbarê hilberandina daneyan û bingeha 

qanûnî de hebin, hûn dikarin bi berpirsiyarê parastina daneyê 

ya IQS re jî têkilî daynin: 

datenschutz@iqs.gv.at
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