BILDUNGSPASS
اآلباء األعزاء!
أولياء األمور األعزاء!
يسعدنا أن نعلن مشاركة مدرستنا في المشروع التجريبي "."BILDUNGSPASS
تم تطوير المشروع من قبل "  „chance Agentur GmbHعلى أساس "مشروع " "+ Erasmusعوامل النجاح في
التدريب المهني" وهو مدعوم بامتنان من المستشارية االتحادية  /صندوق االندماج النمساوي ووالية سالزبورغ.

ما هو ال“ „Bildungspass؟
 مجاني!
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 .１االبتدائية تحديات في الحياة المدرسية اليومية!
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 .２االبتدائية التعلم بنجاح وتقوية الشخصية!
االبتدائية
.
３
من اكون وماذا أستطيع!؟
 مفتاح لمختلف المواضيع المستقبلية الحرجة!
 .４االبتدائية استشارة إقليمية خاصة بالمسار
 دعم احترافي في جميع األسئلة من المؤسسات القائمة!
المدرسي!
 وقاية ضد العنف ،التنمر ،المخاوف ،التوتر ،اإلدمان،
 .1متوسط مدرسة جديدة ،تحديات جديدة!
الموازية!
مخاطر اإلنترنت ،الصعوبات اللغوية والمجتمعات
 .2متوسط الوقاية ومواجهة الهموم والمخاوف
والتعليمية!
 يتم دعم اآلباء في التزاماتهم التدريبية
بشكل فعال!
 .3متوسط المعرفة تساعد :اآلباء كمساعدين في
 الوقاية لمنع ترك المدرسة والتعليم المهني!
التوجيه المهني!
 تعزيز المساواة واالندماج!
 .4متوسط اجعل طفلك "الئقًا للتقدم لوظيفة"!
 توصيل القيم!
مدرسة متعددة
عوامل النجاح للتدريب المهني الناجح!
)
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التقنيات
 التعمق إذا لزم األمر :استشارات ،تدريب،
تدريب عقلي ،تعليمي ولغوي مجانًا!
ما هي مزايا ال ""Bildungspassللتالميذ؟
 يتم تعزيز الصحة النفسية!
 التحضير للدخول إلى سوق العمل!
 زيادة في النجاح التعليمي!
 زيادة القدرة على االكتفاء الذاتي االقتصادي (االستقالل)!
 تعزيز المساواة واالندماج!
 خدمات دعم مرافقة مجانية فردية ومتعمقة!
ما هي مزايا ال „ "Bildungspassلألولياء األمور/اآلباء؟
 توفير الوقت :لقاء واحد فقط ألولياء األمور لكل مرحلة دراسية!
 غير معقد :لقاء أولياء األمور جزئيًا كندوة عبر اإلنترنت (باستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي) من المنزل!
 مفيد :تعاون أسهل وأفضل ألولياء األمور مع المدرسة!
 مفهوم :مع متحدثين بلغتك االم!
 مطمئن :تمتع بضمير مرتاح لمحاولة واستطاعة تحقيق األفضل لطفلك!
 المرافقة :خدمات دعم مجانية فردية ومتعمقة!
تساعدك المشاركة في مشروع  Bildungspassفي مرافقة طفلك بأفضل طريقة ممكنة في مساره التعليمي وفي مستقبل مهني ناجح.

انتهز فرصتك وشكل مستقبلك بنجاح!
سوف نرسل لك المزيد من المعلومات والتفاصيل ذات الصلة في الوقت المناسب! وبوضع ذلك في االعتبار ،أتمنى المشاركة العديدة،
شكرا جزيالً لكم وأبقى مع أطيب التحيات
ً

