منشور خاص بنموذج جمع البيانات
للتلميذات والتالميذ الذين سيغادرون المدرسة اإلعدادية في عام 2021
ليس للتلميذات والتالميذ الذين أتمو فرع الدراسة اإلعدادية بنجاح

دائرة إدارة المدارس:

المدرسة اإلعدادية:

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

عند الرد على النقاط من  1إلى  5قمت بوضع عالمة "نعم" على النقاط التالية:
 .1أنا لدي محل تدريب مهني
 .2أنا أذهب إلى مدرسة مهنية تؤهل إلى دراسة تكميلية
 .3أنا أجري سنة أساسية من التدريب المهني ()BGJ/s
 .4أنا سأظل في المدرسة اإلعدادية
 .5أنا ال زلت حاليا ً فتاة/فتى بدون محل تدريب مهني

السادة أولياء األمور ،التلميذات والتالميذ األعزاء ،نرجو منكم مراعاة
التعليمات التالية:


الفتيات وا لفتيان الذين ليس لديهم محل تدريب مهني )  ، (JOAهم مجبرين في مرحلة المدارس اإللزامية المهنية ويجب عليهم لذلك الحضور في األسبوع
الدراسي األول في المدرسة المهنية المختصة بهم .لهذا الغرض سيتم جمع البيانات الشخصية للطالبات والطالب والمعلومات التي تعد إلزامية (األسئلة من  1إلى
.) 5وفقً ا للسند القانوني لذلك هو المادة  85من القانون البفاري الخاص بشؤون التربية والتعليم (.) BayEUG
عنوان المدرسة المهنية___________________________________________________________________________ :
البيانات التي تم اإلدالء بها في نموذج جمع البيانات سوف يتم تحويلها عن طريق إدارة المدارس المختصة إلى المدرسة المهنية المختصة.
تنبيه :الغرض من البيانات هو تحسين تنظيم العروض للفتيات والفتيان الذين ليس لديهم محل تدريب مهني ولن يتم نقلها إلى أي جهة ثالثة .لذلك من المهم ،أن
تتوجه التلميذات /يتوجه التالميذ بأنفسهم عند مواصلة البحث على محل تدريب مهني إلى وكالة العمل.
قبل بداية العام الدراسي سوف يحصل التلميذات والتالميذ على مكتوب من المدرسة المهنية المختصة .إذا كانت التلميذة  /كان التلميذ عند الحصول على هذا
المكتوب ليست "فتاة  /ليس فتى بدون محل تدريب مهني" يرجى إبالغ ذلك بالضرورة إلى المدرسة المهنية والذكر إلى أي مدرسة مهنية أخرى تذهب  /تذهبي.




إذا لم مراعاة إلزامية التعليم ،يمكن اتخاذ إجراءات لتطبيق ذلك؛ وفي بعض الظروف يمكن معاقبة هذه المخالفة بغرامة مالية.
إن المدارس اإلعدادية والمدارس المهنية وهيئة مراقبة التعليم ووكالة العمل يسعون لتقديم عرض يتطابق مع الرغبات المهنية للتلميذات والتالميذ.





في هذا الصدد ال يسعنا إال أن نتقدم إليكم بالشكر على التعاون وكذلك على تعبئة نموذج جمع البيانات بشكل منظم
ونتمنى البنتكم أو أبنكم كثيراً من النجاح في مسيرته المهنية التالية.

