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 للمرحلة الثانوية األوىل PLUSiKM الكفاءة الفرديةاختبار 

 

، أولياء التالميذ األعزاء!   أعزاءنا األهالي

ي خريف العام 
 
لتالميذ الصف السابع. يهدف هذا االختبار إىل الوقوف عىل مستوى  PLUSiKMاختبار الكفاءة الفردية  2022ينطلق ف

ية. هذا االختبار من شأنه أن يشخص الواقع  ي المواد التالية: اللغة األلمانية، والرياضيات، واللغة اإلنكلي  
 
التعلم لدى التالميذ ف

ي يستطيع أن يحّسن قدراته فيها. توفر 
ي الحاىلي لدى طفلكم والجوانب الت 

 
نتائج االختبار لعنارص الكادر التعليمي معلومات  المعرف

ي عملية  إضافية حول مستوى تالميذهم. 
 
وهذه المعلومات تساعد الكادر التعليمي عىل تزويد طفلكم بشكل إفرادي بما يحتاجه ف

 التعلم من التشجيع والمساندة. 

ي إيصال المضامي   
 
 ف
ً
التعليمية وتطوير أساليب التعليم. كما إن المدارس كذلك فإن النتائج سوف تساعد الكادر التعليمي أيضا

ي المدرسة. 
 
ي عملية التطوير المستمرة لجودة العملية التعليمية ف

 
ي عالمة تستفيد من هذه المعلومات ف

 
نتائج االختبار ال تدخل ف

ي أي من المدارس األعىل. 
 
 لقبول التلميذ ف

ً
 التلميذ. كما إنها ال تشكل أساسا

 

 ؟PLUSiKMبار كيف يتم إجراء اخت

ية. تتم معالجة  PLUSiKMسوف يقوم طفلكم ضمن إطار اختبار  ي اللغة األلمانية والرياضيات واللغة اإلنكلي  
 
بحل بعض المسائل ف

 هذه المسائل أون الين عىل الشبكة وتستغرق حواىلي حصة تعليمية واحدة لكل مادة. 

ة الممتدة من  PLUSiKMيتم إجراء اختبار  ي عموم المدارس اإلعدادية والثانوية العامة خالل الفي 
 
ي وحت   21ف

ين ثان  /تشر  20نوفمير

/كانون أول  . يتم تحديد المواعيد النهائية من قبل الكادر التعليمي وإدارة المدرسة. وسوف يتم إعالمكم بموعد 2022ديسمير

ي عدد قليل من المدارس  PLUSiKMقبل إدارة المدرسة. يتم إجراء اختبار  االختبار بشكل مباشر من قبل المعلم المسؤول أو من
 
ف

 
ً
اف عنارص تم تأهيلهم خصيصا ة المذكورة أعاله. هذه االختبارات المبكرة تجري تحت إشر ي موعد سابق لتاري    خ بدء الفي 

 
المنتقاة ف

 لهذه المهمة، ويستفاد منها ألغراض تتعلق بإجراءات ضمان الجودة.  

 

؟ هل سوف  أحصل عىل نتائج طفىلي

ي اختبار 
 
 يسم  PLUSiKMيتلق  كلٌّ من األطفال المشاركي   ف

ً
 خاصا

ً
وباستخدام هذا الرمز  . رمز التقييممن المعلم المسؤول رمزا

نت. سوف ُيعىط الرمز للتالميذ بمجرد صدور نتائج االختبار.  ة عىل شبكة اإلني   يمكنكم االطالع عىل نتائج طفلكم مباشر

ام التام بكافة القواعد القانونية ذات الصلة. سوف  وط العناية الفائقة وااللي   ي يتم جمعها ضمن شر
تجري معالجة كافة البيانات الت 

ي سوى إدارة المدرسة والمعلم المسؤول فقط. وفيما عدا ذلك لن يكون 
ولن يكون بمقدور أحد أن يقرن النتائج باسم التلميذ المعت 

 عىل االطالع
ً
 عىل نتائج طفلكم. كذلك فإن من غي  المسموح به البتة إرسال نتائج االختبار إىل أي من المدارس األخرى.  أحد قادرا
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 من المعلومات حول حماية البيانات عىل الرابط: 
ً
-https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplusتجدون مزيدا

schueler . 

 

 ما مصير النتائج بعد ذلك؟

كة مع المعلم المسؤول، حيث سيكون بمقدوركم أنتم  PLUSiKMسوف يتست  لكم مناقشة نتائج اختبار  ضمن إطار جلسة مشي 

وطفلكم أن تطلعوا عىل مزيد من التفاصيل بشأن النتائج، وأن تتفقوا سوية مع المعلم المسؤول عىل األهداف التعليمية الالحقة 

ي الوقت المناسب من قبل إدارة المدرسة والخطوات الملموسة اإلضافية المناسبة لطفلكم. سوف تتلقون دعوة إىل هذه المحادث
 
ة ف

 أو المعلم المسؤول. 

 

ي الحصول عىل مزيد من المعلومات؟
 أين يمكنن 

ي لمعهد 
ون   بأول عىل الموقع اإللكي 

ً
ي قطاع التعليم  IQSتجدون المعلومات المحدثة أوال

 
)المعهد االتحادي لضمان الجودة ف

 عىل موقع الوزارة ا
ً
بية والعلوم والبحث العلمي النمساوي(، وكذلك أيضا  : BMBWFالتحادية للي 

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

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/ schule/bef/ikmplus.html 

ة المعلومات لألهاىلي حول اختبار   نشر
ً
جمة إىل  PLUSiKMكما يمكنكم أن تجدوا عىل الموقع ذاته أيضا ي المرحلة الثانوية األوىل مي 

 
ف

 لعديد من اللغات األخرى وذلك عىل الرابط: ا

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html 

 

 بمسؤول 
ً
وإذا كان لديكم أية أسئلة أو استفسارات بشأن معالجة البيانات والقواعد القانونية ذات الصلة، فإن بإمكانكم االستعانة أيضا

:  IQSانات لدى معهد حماية البي ي
ون  يد اإللكي   عن طريق الير

datenschutz@iqs.gv.at 
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