zum Schülerbogen

نموذج جمع بيانات
للتلميذات والتالميذ الذين سيغادرون المدرسة اإلعدادية في عام 2019
ليس للتلميذات والتالميذ الذين أتموا فرع التعليم اإلعدادي بنجاح

دائرة إدارة المدارس:

المدرسة اإلعدادية:
تاريخ الميالد :اسم

الفصل:
التلميذ  /التلميذة:
العائلة ،االسم األول (األسماء األولي):
العنوان:

في النقاط رقم  1حتى  9ضع عالمة على اإلجابة الصحيحة فقط (يجوز الرد بـ "نعم" مرة واحدة فقط).
.1

نعم

لدي محل تدريب مهني والعقد الموقع عليه موجود.

ال

إذا كان الرد بنعم ،مهنة التدريب:
مؤسسة التدريب:

.2

أنا أذهب إلى مدرسة مهنية تؤهل إلى دراسة أعلى (يوم دراسي كامل ،على سبيل المثال مدرسة
مهنية متخصصة ،مدرسة تجارية)؛ الموافقة الكتابية لهذه المدرسة موجودة.

نعم

ال

إذا كان الرد بنعم ،اسم المدرسة:

.3

أنا أجري سنة أساسية مهنية ) (BGJ/Sفي مدرسة مهنية
مهنية متخصصة ،مدرسة تجارية)؛ الموافقة الكتابية لهذه المدرسة موجودة.

نعم

ال

إذا كان الرد بنعم ،اسم المدرسة:

.4

أنا أجري سنة مهنية تمهيدية ( )BVJأو سنة اندماج مهني ()BIJ
في مدرسة مهنية والموافقة الكتابية لهذه المدرسة موجودة.

نعم

ال

إذا كان الرد بنعم ،اسم المدرسة:

.5

أنا أجري سنة أساسية مهنية ) (BIK/Vفي مدرسة مهنية

نعم

ال

إذا كان الرد بنعم ،اسم المدرسة:

.6

أنا أجري سنة أساسية مهنية ) (BIKفي مدرسة مهنية

نعم

ال

إذا كان الرد بنعم ،اسم المدرسة:

.7

أنني أقوم بإجراء تدريبي تمهيدي مهني ( )BvBمن وكالة
العمل ولدي موافقة كتابية.

نعم

ال

.8

أنني سوف أظل في هذه المدرسة أو في مدرسة إعدادية أخرى (لإلعادة أو
االنتقال إلى :)M10

نعم

ال

.9

النقاط من  1حتى  8ال تنطبق على حالتي ،هذا معناه أنني حاليا ً الزلت فتاة/فتى
بدون محل تدريب مهني.

نعم

ال

إذا كان سيتم وضع عالمة على "نعم" في النقطة  ،9إذن (إذن فقط) يرجى الرد على السؤال رقم  10و.11
.10

أنا أرغب في الذهاب إلى أحد الفصول الدراسية المتخصصة في المهن التالية في أحد المدارس المهنية الموجودة بالقرب:
التقنية (الحرف اليدوية والصناعة)

-

االقتصاد (قطاع التجارة والخدمات)
القطاع االجتماعي (االقتصاد المنزلي ،التغذية والصحة)
.11

من المنتظر أن أنهي الدراسة في المدرسة اإلعدادية ...

بدون شهادة إتمام الدراسة
المدرسة اإلعدادية

بشهادة نجاح في
المدرسة اإلعدادية

في مادة اللغة األلمانية أتوقع الحصول على الدرجة التالية:

الرجاء قلب الورقة!

بشهادة تأهيل
المدرسة اإلعدادية

zum Schülerbogen

* فيما يلي مرفق لك و لولي أمرك  /وألولياء أمرك منشور.
* الرجاء تدوين البيانات التي أدليت بها أعاله على ورقة التعليمات.
* الرجاء تسليم نموذج جمع البيانات هذا في الموعد الصحيح لدى مدرس الفصل المختص بك.

البيانات الخاصة باألسئلة من  1حتى  9تهدف إلى تحسين المراقبة االلتزام بإلزامية التعليم .الرد على ذلك
أمر إلزامي تبعا ً (للمادة  85من القانون البفاري الخاص بشؤون التربية والتعليم).
الرد على األسئلة رقم  10و 11أمر تطوعي  .من خالل الرد على األسئلة يمكن بشكل أسهل تقديم عرض بديل مناسب للتلميذة/للتلميذ ،إذا لم تجد التلميذة /
يجد التلميذ محل تدريب مهني.
البيانات التي تم اإلدالء بها في نموذج جمع البيانات سوف يتم تحويلها عن طريق إدارة المدارس المختصة إلى المدرسة المهنية المختصة .عالوة على ذلك
لن يتم تحويلها إلى أي جهة ثالثة.

أنا/نحن أدليت (أدلينا) ببيانات تتعلق باألسئلة  10و 11وأوافق (نوافق) على تحويل هذه البيانات إلى إدارة المدارس المختصة وإلى
المدرسة المهنية المختصة .لقد استلمت (استلمنا) ورقة التعليمات.
المكان ،التاريخ

توقيع ولية األمر/ولي األمر

توقيع التلميذ

إذا لم تكن قد أدليت ببيانات عن األسئلة رقم  10و 11ولم توافق على نقل البيانات ،يجب على التليمذ  /التلميذة أن تسجل حضورها  /يسجل حضوره لدى
المدرسة المهنية المختصة.

