
 

  

 

 أعزائي اآلباء وأولياء األمور،

االتحادي  في إطار تسجيل التالميذ بالمدرسة يتم إجراء فحص التحاق التالميذ بالمدرسة، وذلك بإشراف علمّي من جامعتي جراتس وفيينا وكذلك المعهد

معرفة  ). والهدف من ذلك هو مواصلة تطوير سلسلة الواجبات المالئمة لألعمار، والتي تساعد أعضاء هيئة التدريس علىBIFIEألبحاث التعليم (

ألعاب (بولدي  الطريقة التي يمكنهم من خاللها تقديم الدعم لألطفال في كل ما يتعلق بااللتحاق بالمدرسة. كما ينبغي أن يتعرف األطفال في إطار عملية

ة أو تقليد رسم شيء تبحث عن الكنز) على األصوات اللّغوية ومالحظة ما يُنطق أمامهم ومقارنة الكميات وتصنيف البطاقات بناء على صفات معين

 ما. كما تُجمع البيانات عن المعارف األولية المتوفرة عن األعداد والكتابة بطريقة اللعب. 

ريخ ميالد طفلك وتُراعى قواعد حماية البيانات في مشروعاتنا البحثية بطريقة صارمة. وتُحفظ البيانات بطريقة ُمشفّرة فقط. وال يتم االحتفاظ باسم وتا

 المدرسة. وبالتالي ال يمكن للجامعات الوصول إلى اسم أو تاريخ ميالد الطفل. وبهذا نضمن التعامل بسرية شاملة مع البيانات الشخصية فيإال من قبل 

ت وطفلك إقرار بالموافقة لديهم. ويمكنك أنإطار تحليل البيانات لدينا. وفي عمليات التحليل لدينا ال نحصل إال على بيانات األطفال الذين تم تقديم 

ثم نقوم  التراجع في أي وقت وجون ذكر األسباب عن موافقتك. وفي حال إلغاء موافقتك تخبرنا المدرسة بالكود الذي يجب حذف البيانات المتعلقة به،

  بحذف جميع البيانات التي تم حفظها.

 

 كما يسرنا تلقي االستفسارات الخاصة بكم عبر البريد اإللكتروني التالي:

graz.at-schuleingangsscreening@uni 

 

 مع خالص الشكر والتقدير،

 األستاذ المساعد بروفيسور بيا دايمان، كلية علم النفس، جامعة فيينا

 األستاذ المساعد بروفيسور أورزوال كاستنر كوللر، كلية علم النفس، جامعة فيينا

 األستاذة الدكتورة كارين الندرل، معهد علم النفس، جامعة جراتس

 دكتورة سيلفيا أوبريسنج، المعهد االتحادي ألبحاث التعليم واالبتكار وتطوير النظام المدرسي في النمسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .)DSGVOألوروبي (من الالئحة األساسية لحماية البيانات في االتحاد ا 7موافقة على معالجة البيانات الشخصية وفق المادة 

 

 إقرار بالموافقة:
 

البيانات معالجة  جامعة جراتس وجامعة فييناالذي تقوم به  "مواصلة تطوير فحص االلتحاق بالمدرسة"أوافق على أن تتم في إطار المشروع 

واللغة األولى دون ذكر تاريخ الميالد الدقيق)،  -(في شكل مربعات ُمبهمة  الجنس، والعُمر ، وهيبشكل غير مباشرالتالية لطفلي  الشخصية
، وذلك بغرض مواصلة تطوير فحص االلتحاق بالمدرسة وكذلك واإلجابات على الواجبات التابعة لها المدرسة (واللغات األخرى)، والمنطقة

المعهد االتحادي بات المتعلقة بالقدرات اللغوية يتم أيًضا تبادل البيانات مع المنشورات العلمية. ومن أجل التحليل العلمي الدقيق والمتواصل للواج

 ).BIFIE( ألبحاث التعليم واالبتكار وتطوير النظام المدرسي

 
 . إدارة المدرسة المختصةيمكن إلغاء الموافقة في أي وقت ودون إفصاح عن األسباب، وذلك لدى 

 
 
 

 اسم الطفل: 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 اسم أولياء/ولي األمر: 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 التاريخ: ______________________________________________

 

 
 
 

 ع: __________________________________________التوقي


