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 )پتانسيل و چشم اندازها( 2P – Potenzial und Perspektiveاطالعات در مورد 
 

 ، والدين و سرپرستان گرامی
 

ما به اين منظور مدرسه ش بد.بياآگاهی  استعدادهای خود زوداز نقاط قوت و تا پشتيبانی نمايد مدرسه شما مايل است فرزندتان را 
و  با زبان آسان که گيردبهره می های ديجيتالیاز آزمون "2P – Potenzial und Perspektive"در چارچوب روش 

توانند حتی در می هابه اين ترتيب معلم. انداند طراحی شدهمهاجرت کردهبه آلمان تازه  ی کهفرهنگ برای دانش آموزان مناسب با
 . ها را شناسايی کنندآن کنند، نقاط قوت و پتانسيلمیصورتی که دانش آموزان هنوز خيلی خوب به زبان آلمانی صحبت ن

 :با حضور دانش آموزان فراهم است 2Pهايی از طريق های زير امکان انجام آزموندر زمينه
 )به عنوان زبان دوم(وضعيت يادگيری زبان آلمانی  -
 وضعيت يادگيری زبان انگليسی -
 اتوضعيت يادگيری رياضي -
 توانايی تمرکز، توانايی به خاطر سپاری،(پايه  ادراک مهارت -

 )تفکر استنتاجی و توانايی تصور فضايی
 )کنترل و هدايت خود، توانايی برنامه ريزی، توانايی حل مشکل(مهارت روشمند  -
 )آموزشیدر نظر گرفتن بيوگرافی با (اطالعات بيوگرافيک  -
 )های نقاط قوتعالئق شغلی و تحصيل در دانشگاه، ويژگی(راهنمايی شغلی  -

 

قانون مدارس هامبورگ  100ماده  3و بند  98ماده  1هايی که بايد در اين ارتباط جمع آوری شوند، بر مبنای بند داده
(HmbSG) پشتيبانی فردی با مدرسه مورد استفاده قرار میهماهنگی در نتايج صرفا به عنوان مبنايی برای . شوندپردازش می

ها، همه مقررات مربوط به قوانين حفظ حريم خصوصی رعايت مینگام جمع آوری و ذخيره دادهه در ،عالوه بر اين. گيرد
میحل  شوقدهند که دانش آموزان تکاليف را با لذت و تجربيات در زمينه به کارگيری اين روش در مدارس نشان می 1.شوند
 .کنندها به نتايج کار خود افتخار میآن. کنند

 

اطالعات کلی را همچنين در . در صورت تمايل به مدرسه خودتان مراجعه کنيد 2Pسؤاالت بيشتر در مورد  صورت داشتندر 
https://www.hamburg.de/2p يابيدمی. 

 
 با احترام

 

Eric Vaccaro

                                                
در  2Pها و همچنين حقوق خود را در بيانيه حفظ حريم خصوصی اطالعات بيشتر در مورد پردازش داده 1

https://2p.hamburg.de/download/Datenschutzerkl%C3%A4rung_2P.pdf يابيدمی .  
  .لطفا به اين منظور به مرجع نامبرده در سربرگ نامه مراجعه کنيد. اين اطالعات ممکن است در صورت لزوم به صورت کتبی نيز در اختيار شما قرار داده شوند
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