
Elternbrief, MS: Kurdisch 

Agahdarî ji bo dêûbav û weliyên qanûnî li ser pîvandina 
jêhatîbûna nefermî (IKM) di nîvsala zivistanê 2021/22 

 
 
Dêûbav û weliyên qanûnî yên hêja! 

 

Di Çiriya Paşîn a 2021-an de, dê hemî xwendekarên pola 7-an beşdarî anketa jêhatîbûnê ya di 
xwendin, bîrkarî û xwendin / guhdarîkirina Elmanî de bibin. Amûra IKM - pîvana jêhatîbûna 
nefermî - ku bi salan e li pir dibistanan tê bikar anîn tê bikar anîn. 

IKM çi ye? 

IKM bi hêsanî û bi bawerî rewşa fêrbûna şagirtên di pola 7-an de di warên xwendin, guhdarî û 
guhdarîkirina almanî de, dinirxîne. 

Bi alîkariya IKM, mamoste li ser rewşa fêrbûna tevahiya polê û xwendekarên şexsî wekî pêvekek 
ji dîtin û tomarkirinên xwe re agahdariya girîng distînin. Li ser vê yekê, mamoste dikarin ji bo 
sêwirana sala hînbûnê ya paşîn û ya jêrîn encamên girîng derxînin û di pêvajoya hînbûnê ya bêtir 
de ji xwendekaran re piştgiriyek armancî peyda bikin. 

Ji ber pandemiya COVID-19, hînkirina di dema dibistanên 2019/20 û 2020/21 de ji hêla 
zehmetiyên mezin ve hate diyar kirin. Tam ji bo vê sedemê, IKM ji bo mamosteyên di 2021-an de 
piştgiriyek girîng pêşkêşî dike, da ku ewlehiya nû bide xwendekarên dibistanê, wan bi rengek 
hedefî teşwîq bike û, heke hewce be, her naveroka dersê bigire. 

Kengê û çawa IKM di xwendin, bîrkarî û xwendin / guhdarîkirina Elmanî de cîh 
digire? 

» Heyam: 8-ê heya 26-ê Çiriya paşîn, 2021 
» Demjimêr: nêzîkê 1 saeta dersê li her qada jêhatîbûnê 
» Pêkanîna ji hêla mamosteyê mijara pêwendîdar ve (Almanî, bîrkarî, Englishngilîzî) 
» COVID-19: hemî tedbîrên parastinê yên ku di dibistanê de têne sepandin têne dîtin. 

Dê encamên çawa biqewimin? 

Mamosteyên ku ji zarokê / a we berpirsiyar in, encaman yekser piştî cîbicîkirinê werdigirin û wan 
di çarçoveya çavdêriyên xwe de radiwestînin. Wê hingê we wekî weliyek yasayî derfet heye ku 
hûn di çarçoveya hevpeyivîna KEL de encamên zarokê / a xwe fêr bibin û bi zarokê / a xwe û 
mamosteyê berpirsiyar re armancên fêrbûnê formule bikin û li ser gavên din li hev bikin. 
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Encam ji bo plansazkirina dersê û piştgiriya kesane têne bikar anîn. Ew di nav nirxandina çalakiyê 
de ne. 

Taybetî  

Di pêkanîna IKM-ê de ji hêla IQS-ê ve, hemî hewceyên qanûnî yên qanûna parastina daneyê ya 
sepandî bi hişkî têne girtin. Agahdariyên bêtir li ser mijara parastina daneyê li 
https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz têne dîtin. Heke di 
derbarê parastina daneyê de pirsên we hene, ji kerema xwe bi datenschutz@iqs.gv.at re têkilî 
daynin. 

Agahdarî û têkiliya bêtir 

Heke hûn dixwazin di derheqê IKM-ya di sala veguhêz 2021-an de û di derheqê amûrên pêşerojê 
yên iKMPLUS de bêtir agahdar bibin, ji kerema xwe biçin 

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

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikm2021.html 

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

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