
iKMPLUSاطالعات برای والدین و رسپرست قانو�ن

iKMPLUS در مدرسه ابتدا�ی

! م قانو�ن م، اولیای مح�ت أوالدین مح�ت
در بهار سال 2022، سنجش مهارت فردی iKMPLUS( PLUS( برای  
ی دانش  ی سطوح یادگ�ی درجه 3 آغاز خواهد شد. این اندازه گ�ی
آموزان  در زبان آلما�ن و ریاضیات را برریس یم کند. این نشان 
یم دهد که  فرزند شما اکنون کجاست و کجا یم تواند به رشد 

خود ادامه دهد. 

ی در مورد دانش آموزان خود  نتایج به معلمان اطالعات بیش�ت
ی  یم دهد. اینها به تشویق و حمایت فردی فرزندتان در یادگ�ی
ن از معلمان در انعکاس و توسعه  کمک یم کنند. نتایج همچن�ی
بیش�ت تدریس خود حمایت یم کند. مدارس از اطالعات مربوط 

به بهبود مستمر کیفیت مدرسه استفاده یم کنند. 

ی بر نمره درس ندارد. آنها مبنا�ی برای  نتایج هیچ تاث�ی
ستان نیستند. پذیرش در دب�ی

iKMPLUS چگونه کار یم کند؟

iKMPLUS به کودکان کتاب های  در محدودهء 
تمرین آلما�ن و ریا�ن داده میشود که در طول 

یک درس روی آنها کار یم کنند.

ا 10 یم 2022 برگزار  ن 20 آوریل ت iKMPLUS در تمام مدارس ابتدا�ی ب�ی

ن  خ دقیق آن توسط معلمان و مدیریت مدرسه تعی�ی ـ ـ ـ ـ اری یم شود. ت
ا از مدیریت   از معلم مسئول ی

ً
خ ها را مستقیما ـ ـ ـ ـ اری یم شود. ت

مدرسه یاد خواهید گرفت. 

پاک  عید  تعطیالت  از  قبل  منتخب  مدرسه  چند  در   iKMPLUS

)Ostern( برگزار یم شود. این کار توسط افراد آموزش دیده ویژه 
ن کیفیت عمل یم کند. انجام یم شود و به عنوان یک معیار تضم�ی

آیا نتایج فرزندم را دریافت خواهم کرد؟
iKMPLUS یک کد بازخورد از معلم  کت کننده در  هر کودک �ش
 به صورت 

ً
ا این کد یم توانید مستقیما مسئول دریافت یم کند. ب

یس داشته باشید. این کد به محض  آنالین به نتایج فرزند خود دس�ت
ع خواهد شد. ـ ـ ـ ـ ن دانش آموزان توزی اعالم نتایج ب�ی

ا کلیه  ا نهایت دقت و مطابق ب لیه داده های جمع آوری شده ب
الزامات قانو�ن پردازش یم شود. فقط معلم مسئول و مدیریت 

ا نام کودک مورد نظر مرتبط کنند.  مدرسه یم توانند نتایج را ب
، هیچ کس نیم تواند نتایج فرزند شما را ببیند. نتایج را  ن همچن�ی

نیم توان به مدارس دیگر منتقل کرد.

 یم توانید اطالعات بیش�ت در مورد حفاظت از داده ها را در
ابید. https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler ی

چگونه با نتایج پیش برویم؟
نتایج iKMPLUS در مصاحبه KEL )جلسه کودک و والدین و معلم( 
یا در روز والدین با شما بحث خواهد شد. شما و فرزندتان در 
مورد نتایج بیش�ت یاد خواهید گرفت و با معلم مسئول در مورد 
ی بیش�ت و اقدامات مشخص برای فرزندتان به توافق  اهداف یادگ�ی

خواهید رسید.

یا مدیریت مدرسه  از معلم مسئول  ن در زمان مناسب  همچن�ی
دعوتنامه ای برای مصاحبه دریافت خواهید کرد.

ی پیدا کنم؟  از کجا یم توانم اطالعات بیش�ت
IQS )موسسه فدرال  اطالعات به روز را یم توان در وب سایت 
سایت  وب  در  و  اتریش(  مدارس  سیستم  در  کیفیت  ن  تضم�ی

BMBWF دریافت کرد: 

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

schule/bef/ikmplus.html

ن اطالعا�ت را برای والدین در مورد iKMPLUS در  در اینجا همچن�ی
مدرسه ابتدا�ی خواهید یافت که به زبان های دیگر ترجمه شده 

است:

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

 ss2022.html

ن هرگونه سوال در مورد پردازش داده ها و مبنای  در صورت داش�ت
ن تماس  ، یم توانید با مسئول حفاظت از داده های SQI ن�ی قانو�ن

ید:  بگ�ی
datenschutz@iqs.gv.at
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