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 I در سطح متوسطه iKMPLUS

 

م و اول ینوالد   یایمحتر
 
م قانون  محتر

 شا ارزیان  
 

یسطح  یاب  ارز  ینآغاز خواهد شد. ا 2022 یی   هفتم در پا ییلسال تحص یبرا PLUSPLUS (iKM( یفرد یستگ  یادگی 

دهد که فرزند شما در حال حاض   نشان یم ینکند. ا  مشخص یم ییسو انگل یاضیاتر  ،آلماب   زباندانش آموزان را در موضوعات 

فت کند. نتایپ یشی  تواند ب کند و کجا یم  چگونه عمل یم یبه معلمان اطالعات ب یجشر  ینها ادهد.  یم شاندر مورد دانش آموزان  یشی 

یاز  یتو حما یفرد فرزندتان به صورت یقبه تشو   کند.   او کمک یم یادگتر

ادامه  یتوانند از اطالعات برا خود تأمل کنند و توسعه دهند. مدارس یم یسکند تا در مورد تدر   به معلمان کمک یم ی   همچن نتایج

مدرسه  یکدر  یرشپذ یبرا یا یه. آنها به عنوان پانمرات نخواهند داشت نقشی در  یجنتا آموزش استفاده کنند.  یفیتتوسعه ک

 کنند.   متوسطه عمل نیم

 
iKMPLUS چگونه کار یم  کند؟ 

 یلتکم ینبه صورت آنال  یفکند. وظا  حل یم ییسو انگل یاضیاتر  ،را به زبان آلماب   یف، فرزند شما تکالPLUSiKMاز  عنوان بخیسر  به

 شوند و هر موضوع تقر  یم
 
 کشد.   ساعت طول یم یک یبا

PLUSiKM یها ی    خبرگزار خواهد شد. تار  2022دسامی   20نوامی  تا  21 ی   ب آموزش عمویم در تمام مدارس متوسطه و مدارس عایل 

 ها را مستق ی    خخواهد شد. تار  یی   مدرسه تع یریتتوسط معلمان و مد یقدق
 
 ید خواه یافتمدرسه در  یریتمد یا از معلم مسئول  یما

 یکشود و به عنوان  انجام یم یژهو  یدهکار توسط افراد آموزش د  ینشود. ا ب برگزار یممنتخ سهاز قبل در چند مدر  PLUSiKMکرد. 

 کند.   عمل یم یفیتک  ی   اقدام تضم

 
آ یا نتایج فرزندم را  دریافت خواهم کرد؟ 

کت یم PLUSiKMکه در   کودیک  هر  کد   یناز ا توانید کند. یم  یم یافتاز معلمان مسئول در  ییکرا از  یییدتاکد  یککند به اصطالح   شر

 دانش آموزان صادر خواهد شد.  یکد برا  یج،. به محض اعالم نتاید فرزندتان استفاده کن یجنتا ینآنال  یاب  باز  یبرا

 یریتشوند. فقط معلم مسئول و مد با دقت فراوان پردازش یم الزامات قانوب   تمایم یتشده با رعا یجمع آور  یداده ها تمایم

فرزند شما را مشاهده کند.  یجتواند نتا کس نیم  یچه ین،را با نام فرزند مربوطه مرتبط کنند. عالوه بر ا یجتوانند نتا مدرسه یم

 منتقل نشود.  یگر د مدارسبه  یجممکن است نتا ی   همچن

 https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schuelerدر  ید توان در مورد حفاظت از داده ها را یم یشی  ب اطالعات

 . یابید ب
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بعدا نتایج را چکار یم  کنند؟ 

ک در مورد نتا یکو فرزندتان در  شما  یمعلم مسئول در مورد اهداف  یکآموخت و با  ید خواه یشی  ب یجبحث مشی  و  یشی  ب یادگی 

 یمدرسه دعوتنامه ا یریتمد یا از معلمان مسئول  ییکدر زمان مقرر از  ی   . همچنید رس ید مراحل خاص فرزندتان به توافق خواه

 کرد.   ید خواه یافتدر  صحبت در این مورد  یبرا

 

از کجا یم توانم اطالعات بیش ت پ یدا  کنم؟ ر

وب در ( و یشمدارس اتر  یستمس یفیتک  ی   )موسسه فدرال تضم IQS یتمداوم را در وب سا اطالعات به روز رساب   ید توان یم شما 

 . ید کن  یدا پ https://www.iqs.gv.at/ikmplusفدرال(:  یقات)وزارت آموزش، علوم و تحق BMBWF یتسا

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

: یابید ب ینجا ام در اترجمه کرده یگر د یهارا در سطح متوسطه که به زبان PLUSiKMمربوط به  یناطالعات والد توانید یم همچنی   

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

 

ید تماس بگ ی   ن IQS یبا مسئول حفاظت از داده ها ید توان یم ید،دار  سؤایل قانوب   در مورد پردازش داده ها و مباب   اگر   : ی 

datenschutz@iqs.gv.at 


