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 اإلمكاناتوتحليل اختبار تصريح بقبول المعلومات حول 

 

 أولياء األمر المحترمين،حضرات اآلباء المحترمين، حضرات 

 

من أجل مستقبل آمن، يستطيع فيه أوالدكم أن يكسبوا رزقهم بأنفسهم، هناك عدة اتجاهات دراسية ومهنية ذات 

أهمية حاسمة الختيار مهنة المستقبل. وأنتم هنا كآباء وأولياء أمر، لكم الدور األكبر في هذا الخيار ألنكم األقدر 

 على تقدير اهتمامات وقدرات وإمكانيات أوالدكم. 

 

ن أساسي للتعليم في مدارس مقاطعة نوردراين إن   ستفالن، ضمن إطار خطة يف-التوجه الدراسي والمهني مكو 

مقاطعتنا التي تتلخص بالقول "مع كل نهاية بداية جديدة". هناك عملية توجيه منهجية لكل تلميذ وتلميذة، بعد 

القطاع االقتصادي والنقابات والوكالة السنة الدراسية الثامنة، تشارك فيها الوزارات واإلدارات المحلية و

االتحادية للعمل، وتضمن من خاللها انتقاال صحيحا من الحياة الدراسية إلى العمل المهني أو إلى متابعة 

 . الجامعيةالدراسة 

 

االنتقال الصحيح في هذه المرحلة، يتم هذا التوجيه الدراسي من  بهدفومن أجل إعداد الشبيبة إعداداً سليماً 

ل مكونات مختلفة يمكن أن نطل  عليها تسمية العناصر القياسية. وكل هذه العناصر القياسية ليس  إال خال

مناسبات مدرسية تعتمد فيها الواحدة على سابقاتها وتبني عليها. ونرف  المعلومات التفصيلية حول اإلجراءات 

المؤسسة ليل اإلمكانات )باختصار التي تقوم بها الجهة المسؤولة عن تنظيم اللقاء المدرسي من أجل تح

 (، وتعتبر جزءاً من المعلومات حول التصريح بالموافقة. التأهيلية

 

يبدأ التوجيه المهني والدراسي خالل السنة الدراسية الثامنة في كل مدارس التعليم األساسي، بإجراءات تحليل 

كما يقدم األساس الضروري  ،وتنظيماً ذاتيين. وهذا يتطلب من الشبيبة تفاعالً (PA) القدرات واإلمكانات

لعملية التوجه المهني ويتيح المجال لالطالع على قطاعات العمل المناسبة والختيار أماكن التدريب العملي. 

تأهيلية يقوم مسؤولون معتمدون بإجراء تحليل القدرات واإلمكانات )وهؤالء المسؤولون هم مؤسسات 

، ويتم تمويلها أيضا من المال ات التي تسمح لها باتخاذ إجراءات اإلعداد المهنيتكون لديها اإلمكان وتعليمية

-نوردراين(. وتتولى مهمةَ اختيار المنظمات المناسبة، وكالة الترويج المهني للحرف اليدوية في مقاطعة العام

 . ويوضع المحتوى والمعايير التنظيمية في توصيف لألداء. (LGHفيستفالن )

 

ذلك تعليماً من نوع آخر )قرار وزاري صادر عن وزارة  اإلمكانات خارج المدرسة ويعتبريجري تحليل 

حول التوجه المهني والدراسي(، ويتم ذلك بالتالي ضمن الجمعيات  07/09/2016التربية والتعليم بتاريخ 

 المدرسية. 

 

 وليس  إلزامية. طوعيــةإن المشاركة في اختبار اإلمكانات 

 

ختبارات فق  أولكك التالميذ والتلميذات الذين يوقع آباههم على التصريح المرف  بالموافقة يشارك في هذه اال

على الحصول على المعلومات الشخصية ومعالجتها واالستفادة منها. كما أن عدم االشتراك في هذه 

 االختبارات ليس له أي تأثير سلبي على دراسة التلميذات والتالميذ. 

 

أي ارتباط  ذلكللتالميذ والتلميذات غير المشاركين عرضاً بالتوجيه المهني دون أن يكون لتقدم المدرسة 

بالحصول على المعلومات الشخصية أو معالجتها. ويمكن لهؤالء التلميذات والتالميذ المشاركة في العناصر 

  التعريف)ويشمل ذلك  االختبارات مؤسسات التأهيل التي تنظمالمعيارية األخرى التي ال تكون ضمن مسؤولية 
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[، PK]وكذلك فترات التدريب العملي ، [BFE] جاالت العمل المهني والدورات العملية الخاضعة للتنسي بم

 (.في داخل الشركات PKsالعملية والدورات  BFEsالتعريف دورات وباإلمكان أيضا متابعة 

 

يتم صاريح لمدة خمس سنوات في المدرسة، حيث في أي وق . وتحفظ هذه الت إلغاء تصريح الموافقةيمكنكم 

الشخصية  البيانات كافة محواالنسحاب من هذه العملية يتم إلغاء تصريح الموافقة وبعد ذلك. وفي حال  إتالفها

في  المؤسسات التأهيليةوهي التي تتولى إبالغ ذلك إلى  ،المدرسة لدىإلغاء تصريح الموافقة يمكن مباشرة. 

 حال الضرورة.

 

 حول األمور اإلجرائية التالية؛

 

إعالم األهل في اجتماع يعقد في المدرسة، باإلجراءات المستخدمة في تحليل  المؤسسة التأهيليةتتولى 

وغير  -وبالمالحظات والبيانات التي تم وضعها أثناء المراقبة. ويتلقى كل اآلباء الحاضرون  ،اإلمكانات

كتابي حتى يستطيعوا االطالع على ذلك بشكل تفصيلي وموسع هذه المعلومات بشكل  -الحاضرين أيضاً 

 عن ذلك.  التوقفأو  أوالدهمعتمدون عليه  لتقدير استمرار مشاركة ي ولتكون لهم أساساً 

 

يقوم، في يوم تحليل اإلمكانات، مجموعة من السيدات والسادة الخبراء، بمراقبة التلميذات والتالميذ المشاركين 

وقد تكون في بعض  ،ن مختلفة. وهذه التمارين عبارة عن مهام جماعية عملية موجهةأدائهم لتماري خالل

للمهتمين بالمهن اليدوية. وفي هذه أون الين أو اختبارات تجري إلكترونياً  ،الحاالت الفردية اختبارات كتابية

كل خبير أربعة من  االختبارات المذكورة أخيراً ال حاجة ألي معلومات شخصية إلدخالها إلى الشبكة. يراقب

إذا  -الحقاً في تحليل اإلمكانات. ويمكن  ليتم توظيفها ،ل البيانات الناتجة عن هذه المراقبةجَ سَ وت   ،الشبيبة

صاحب هذا اسم صلة، مع التأكيد على بقاء حَ تَ أن ي عطى لكل تلميذ أو تلميذة استمارة بالنتائج الم   -اقتضى األمر 

 االستبيان مجهوالً. 

 

في اإلدارة المحلية واإلشراف المدرسي، بزيارات المؤسسات التأهيلية ووقد يقوم العاملون والعامالت في 

وللتأكد من التنفيذ الصحيح والسليم لمحتوى وتنسي   ،ميدانية انتقائية تهدف إلى ضمان نوعية تحليل اإلمكانات

اء في موقع العمل فيعود إلى وكالة دوصيف األهذه اإلجراءات. أما اختبار المعايير القانونية والتعاقدية لت

، التي تقوم أيضاً بزيارات ميدانية LGH فيستفالن-نوردراينالترويج المهني للحرف اليدوية في مقاطعة 

انتقائية. كما أن الوكالة االتحادية للعمل تستطيع من منطل  دورها في تمويل هذه اإلجراءات التحليلية، أن تقوم 

وفي حاالت فردية، اصطحاب بعض االختصاصيين  ،يدانية. ويمكن أيضاً، بعد اإلشعارأيضاً بزيارات م

العلميين في هذه الزيارات الميدانية من أجل أهداف تقويمية. كما تتم ضمانة عدم حصول أي من المساهمين 

التالميذ والمساهمات في هذه اإلجراءات من هذه المؤسسات المذكورة، على أية بيانات شخصية للتلميذات و

 المشاركين. كما ال يجوز لهم وضع مالحظات فردية للتلميذات أو التالميذ. 

 

 المتخصصين في أمور االندماج، ب غيَةوإذا استدعى األمر يمكن استقدام بعض المساعدين والمساعدات 

 . من أجل التحليل والتقييم ذوي الحاجة إلى مساعدة تربوية خاصةمن مساعدة الشبيبة 

 

أما نتائج تحليل اإلمكانات هذا فيتم إعطاهها في جلسات إفرادية، وبحضور الوالدين إذا كان ذلك ممكناً، من 

عطي هذه للمؤسسة التأهيلية أن تإلى التلميذات والتالميذ. وال يح  المؤسسات التأهيلية قبل الطاقم المسؤول في 

، بعد هذا االجتماع المؤسسة التأهيليةاً. وتقوم للمدرسة أيضحتى وال  ،النتائج إلى أشخاص أو هيكات أخرى

التقويمي، بمسح كل البيانات الشخصية. وبالتالي إذا فقدت هذه النتائج المعطاة، فال يستطيع التلميذ أو التلميذة، 

 أصحاب العالقة، الحصول عليها مرة أخرى.  
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م قوائم المشاركين إلى  المسؤولة )محتوية على البيانات التالية: اسم العائلة،  المؤسسات التأهيلية والتعليميةت قد 

االسم األول، تاريخ الوالدة، الجنس، الصف المدرسي، مع تقديم التصريح بالموافقة(، حيث ال تستخدم هذه 

 المسؤولة حصرا  كما أنها تمسح نهائياً بعد خمس سنوات. المؤسسات التأهيلية والتعليميةالمعلومات إال لدى 

  

✂  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 تـصــريــح بالمــوافقـــة
 

لقد اطلع  على المعلومات حول التصريح بالموافقة على إجراء تحليل اإلمكانات، مع لمحة موجزة مقدمة من 

    ----------------------------------------------------------------الهيكة التنسيقية المسؤولة 

 حول مجريات تحليل اإلمكانات، وأنا أصرح بموافقتي على أن يشارك ولدي:

 

    -----------------------------------------------------     -------------------- 

 الصـف المدرسي  ـتـلـمـيـذ أو الـتـلـمـيـذة     اسـم الـعـائـلـة، االسـم األول لـل    

 

في تحليل اإلمكانات وف  اإلجراءات المذكورة أعاله، وعلى أن  بياناته الشخصية ستعالج في إطار هذه 

 اإلجراءات كما هو مذكور في نشرة المعلومات. 

 

 

------------------------------------                        --------------------------  

 المكان والتاريخ والتوقيع     األبوان  /      ولي األمر         

 

 

 

 

 

 

 


