
Bildungspass  
Kính gửi người giám hộ hợp pháp cùng các bậc phụ huynh! 
 
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang tham gia vào dự án thí điểm "BILDUNGSPASS" 
với trường của chúng tôi. Dự án được phát triển bởi “ chance Agentur GmbH” dựa trên cơ sở dự án 
“ Erasmus+ Projekt” “Gelingensfaktoren in der Berufsbildung” và được hỗ trợ phát triển bởi 
Bundeskanzleramt/Österreichischer Intergrationsfonds (quỹ hội nhập thủ tướng Liên bang Áo)và 
bang Salzburg.  

Lợi ích mà bạn nhận được từ Bildungspass: 
 
 “Bildungspass” là gì?  
 Miễn phí!  
 Các phương án có cấu trúc tốt và mang tính 

xây dựng cho tất cả các cấp học! 
 Làm quen với những phương pháp hỗ trợ hiện 

có! 
 Mở cánh cửa cho các chủ đề khác nhau mang 

tính quyết định trong tương lai! 
 Có sự hỗ trợ của các chuyên gia về tất cả các 

câu hỏi từ các tổ chức hiện có! 
 Phòng chống bạo lực, bắt nạt, sợ hãi, căng 

thẳng, nghiện ngập, nguy hiểm từ Internet, 
khó khăn về ngôn ngữ, hội nhập xã hội! 

 Phụ huynh được hỗ trợ trong các nghĩa vụ đào 
tạo và giáo dục! 

 Chống bỏ học! 
 Thúc đẩy bình đẳng và hội nhập xã hội! 
 Truyền tải các giá trị! 
 Kết nối các bậc phụ huynh với nhau ( ví dụ hệ 

thống Elternbuddysystem)! 
 Các nhu cầu chuyên sâu: tư vấn , khoá đào tạo, khoá huấn luyện tinh thần, học tập, ngôn ngữ 

miễn phí!  
 
“Bildungspass “ mang lại cho các học sinh lợi ích nào?  
 Sự phát triển tích cực tâm lí, tinh thần! 
 Chuẩn bị tốt cho việc hội nhập với thị trường công việc! 
 Tăng khả năng thành công trong giáo dục, học tập! 
 Tăng khả năng tự chủ, độc lập về kinh tế! 
 Thúc đẩy bình đẳng và hội nhập xã hội!  
 Dịch vụ hỗ trợ cá nhân miễn phí đi kèm và chuyên sâu! 

 “Bildungspass “ mang lại cho các bậc phụ huynh/ người giám hộ lợi ích nào?  
 Thời gian hiệu quả: Chỉ một buổi họp phụ huynh tối cho mỗi cấp học! 
 Không phức tạp: Họp phụ huynh buổi tối tại nhà giống như hội thảo trên mạng( trực tuyến với 

điện thoại di động hoặc PC)! 
 Hữu ích: Sự hợp tác đơn giản và tốt hơn giữa nhà trường và phụ huynh!  
 Dễ hiểu: Với người bản ngữ trong ngôn ngữ của bạn! 
 Yên tâm: Một tấm lòng bao dung và bình tĩnh, cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho con 

của bạn!  
 Đi kèm: dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu và miễn phí cho từng cá nhân! 

 
Việc tham gia dự án thí điểm “ Bildungspass” sẽ hỗ trợ bạn cách tốt nhất để đồng hành với con của 
bạn trên con đường học tập và một sự nghiệp thành công trong tương lai. 

Hãy sử dụng cơ hội của bạn và dự định cho tương lai của bạn( sự thành công)! 
 
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin liên quan và chi tiết một cách kịp thời. Với ý nghĩa này, tôi mong 
rằng các bạn sẽ tích cực tham gia, xin chân thành cảm ơn và gửi lời chào trân trọng nhất. 

1. 
VS 

Những thách thức, khó khăn trong học 
đường  

2. 
VS 

Học tập thành công và  nhân cách tốt 
đẹp, lành mạnh     

3. 
VS  

Tôi là ai , tôi có thể làm gì?  

4. 
VS 

Tư vấn hướng nghiệp, trường học 
trong khu vực!  

1. 
MS 

Trường học mới, những khó khăn, 
thách thức mới!? 

2. 
MS 

Phòng ngừa – chống lại những lo lắng 
và sợ hãi một cách hiệu quả! 

3. 
MS 

Kiến thức giúp ích: Cha mẹ là người 
trợ giúp hướng nghiệp! 

4. 
MS 

Giúp con bạn có những chuẩn bị tốt 
nhất trong các buổi phỏng vấn việc 
làm 

PTS Những yếu tố quyết định cho  sự 
thành công trong giảng dạy  


