
iKMPLUSДай-наношна а, Iуналхошна а хаамаш

iKMPLUS юьхьанцарчу школехь

Лараме дай-наной, лараме Iуналхой!
2022-чу шеран б1аьста юьхьанцарчу школин 3-чу классана 
долор ду  хааршна ох1ла хиларан индивидуальни таллам 
бар PLUS (iKMPLUS). Цо мах хадабо дешархойн Немцойн мотт 
а, Математика а предметашкахула кечаман т1ег1анан. 
Цуьнан жам1аша гойту шун бер муьлхачу муьрехь ду а, иза 
стенна т1екхиа дезаш ду а. 

Жам1аша хьехархошна дешархойн т1етоьхна хаамаш ло. Цо 
г1о до царна индивидуальни 1аморна а, беран кхиарна 
а  г1оьналла латтон. Жам1аша иштта г1о до хьехархошна 
шайн хьехаран мах хадон а, кхион а. Школаша пайдаоьцу 
хаамех школан дешаран эвсаралла саццаза а кхиорехь. 

Жам1аш оценкина юкъатухуш дац. Юккъерачу 
школе деша дахаран бухе дохкуш а дац уьш. 

Д1а муха хьо iKMPLUS?
iKMPLUS гурашкахь берашка немцойн 
маттахь а, математикехул а т1едахкарш 
долу тетрадаш ло, цхьацца урокехь бо 
цара цаьрца болх.  

iKMPLUS д1ахьо ерриге а  юьхьанцарчу школашкахь 2022-чу 
шеран 20-чу апрелехь дуьйна  10-г1а май кхаччалц. Билггал 
долу терахьаш школин хьехархоша а, куьйгалло а билгалдо.  
Терахьаш хаа таро ю жоьпалле волчу хьехархочуьнгара, я 
школин куьйгаллера. 

Билгалйинчу масех школехь iKMPLUS д1ахьо пасхальни 
каникулаш юьйлаялале хьалха. И кхочушдо леррина 
1амийначу наха, эвсаралла хилийтаран бараман хьолехь.

Сайн беран жам1аш каракхочур дуй суна?
iKMPLUS дакъалоцуш долчу х1ора берана д1ало жоьпалле 
волчу хьехархочо шех иштта олуш йолу юханехьарчу з1енан 
код. Цу кодан г1оьнцашца йиш ю шайн беран жам1ашна 
Интернетехь т1екхачан.  Жам1аш схьа ма-кхеччи д1алуш 
ю код дешархошка.

Гулбина болу берриге а хаамаш луьсту лаккхарчу т1ег1анан 
лерина хиларца а, низаман берриге а бехкамаш кхочушбарца 
а. Жоьпаллин хьехархочун а, школин администрацин а бен 
йиш яц жам1аш уьш дог1учу бераца довзан. Цул т1аьхьа 
цхьаьннан а йиш яц шун беран жам1ашка хьажа. Иштта 
йиш яц и жам1аш кхечу школашка д1адалан а. 

Хаамаш 1алашбарх кхин а к1орге хаам шуна карон йиш ю кху 
сайта т1ехь https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler. 

Жам1ех х1ун хир ду?
iKMPLUS жам1аш шуьца дийцаре дийр ду KEL (хьехархочуьнца 
д1ахьочу берийн а, дайн-нанойн а гуламехь) шуьца 
дечу къамелехь я дай-наношна дагабовларан дийнахь. 
Шуна а, шун берана а дуккха а хуур ду жам1ех, дешаран 
кхинд1айолчу 1алашонех а, шайн берана оьшу билггала йолу 
г1улчех а барт бийр бу аша жоьпалле волчу хьехархочуьнца.

Ткъа иштта шуна къамел дан хьалххе кхайкхар доуьйтур ду 
жоьпалле волчу хьехархочо, я школин директора.

Т1етоьхна хаамаш стенгахь карон йиш ю сан? 
Жигара олу хаамаш карон йиш ю IQS (Австрийски школин 
системин эвсараллин кхачояран Федерацин Институт) 
сайта т1ехь, ткъа иштта BMBWF сайта т1ехь: 
https://www.iqs.gv.at/ikmplus
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/
schule/bef/ikmplus.html

Иштта шуна кхузахь карор бу юьхьанцарчу школехь iKMPLUS 
д1адахьарех кхечу меттанашка баьхна хаамаш:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/
schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_
ss2022.html 

Нагахь санна, хаамаш листарх а, бакъонан бухах а хаттарш 
шун кхолладеллехь, шун йиш ю хаамаш 1алашбарх жоп 
лучу IQS белхахочуьнга хатта: 
datenschutz@iqs.gv.at
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