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معلومات عن برنامج  - P2اﻹمكانات والتطلعات

السيدات والسادة أولياء اﻷمور اﻷعزاء،
ترغب المدرسة ﻓﻲ مساعدة طفلكم على إدراك مواطن قوته ومواهبه ﻓﻲ مرحلة مبكرة من العمر .لهذا تُجري المدرسة اختبارات
رقمية عادلة ثقاﻓيًا وبمستويات لغة بسيطة ﻓﻲ إطار برنامج " - P2اﻹمكانات والتطلعات" الموجه للتﻼميذ المهاجرين حديثًا إلى ألمانيا.
التعرف على نقاط القوة واﻹمكانات التﻲ يتمتع بها التﻼميذ ،حتى وإن كانوا ﻻ
بمساعدة هذه اﻻختبارات يمكن للمعلّمات والمعلّمين
ّ
يتحدثون اللغة اﻷلمانية بقدر كافٍ .
يمكن إخضاع التﻼميذ ﻻختبارات  P2ﻓﻲ المجاﻻت التالية:
 مستوى اللغة اﻷلمانية )كلغة ثانية( مستوى اللغة اﻹنجليزية مستوى الرياضيات المهارات المعرﻓية اﻷساسية )القدرة على التركيز والقدرة على التذ ّكر والتفكير اﻻستنتاجﻲ والوعﻲ المكانﻲ( المهارات المنهجية )ضبط النفس والقدرة على التخطيط والقدرة على حل المشاكل( معلومات عن السيرة الذاتية )مراعاة السيرة التعليمية( التوجيه المهنﻲ )اﻻهتمامات المهنية أو الدراسة الجامعية ومواطن القوة ومقارنة القدرات الشخصية بمتطلبات التدريبالمهنﻲ أو الدراسة الجامعية(.
تُعالج البيانات التﻲ تُجمع ﻓﻲ هذا السياق على أساس أحكام الفقرة  1من المادة  98والفقرة  3من المادة  100من قانون تنظيم المدارس
ﻓﻲ هامبورغ ) .(HmbSGولن تُستخدم نتائج المعالجة إﻻ كأساس لتوجيه الدعم الفردي للتﻼميذ ﻓﻲ المدرسة .باﻹضاﻓة إلى أن
المدرسة تمتثل لجميع لوائح تنظيم حماية البيانات المعمول بها ﻓﻲ حالة جمع البيانات وتخزينها 1.ومن واقع الخبرات السابقة مع تطبيق
هذا البرنامج ﻓﻲ المدارس ،ثبُت أن التﻼميذ كانوا يؤدون واجبات البرنامج بمرح والتزام .ﻓهم يشعرون بالفخر من نتائج عملهم.
يُرجى التواصل مع مدرسة أطفالكم إذا كان لديكم مزيد من اﻻستفسارات عن برنامج  .P2كما يمكنكم اﻻطﻼع على معلومات عامة
حول البرنامج من خﻼل الرابط.https://www.hamburg.de/2p :
مع أطيب التحيات
إريك ﻓاكارو

 1يمكنكم اﻻطﻼع على سياسة حماية البيانات الخاصة ببرنامج  P2للحصول على مزيد المعلومات حول معالجة البيانات وحقوقكم من خﻼل الملف التالي:
 .https://2p.hamburg.de/download/Datenschutzerkl%C3%A4rung_2P.pdfويمكنكم الحصول على هذه المعلومات بصورة ورقية إذا لزم اﻷمر .يُرجى التواصل مع
الجهة المذكورة في مقدمة الخطاب بهذا الشأن.

