
 التعاون بين مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال والمدرسة االبتدائية

 وإمداد الوالدين بنسخة 1توثيق المحادثة االستشارية مع أولياء األمور لإلحالة إلى المدرسة المقرر االلتحاق بها

يعتمد أساس هذا المحادثة االستشارية على الالئحة اإلدارية لوزارة الثقافة بشأن التعاون بين مؤسسات الرعاية اليومية لألطفال 
 والمدارس االبتدائية بصيغتها السارية في الوقت الحالي.

 

 اسم الطفل:

 تاريخ الميالد:

 تاريخ المحادثة:
 

 المشاركين والمشاركات
 

 التوقيع الوظيفة أو المنشأة االسم

   

   

   

   

   

   

 
 السبب

 بناًء على طلب الوالدين ☐
 

 استنادًا إلى قرار التربوي المتخصص والمعلم المتعاون ☐
 

                                            
االستشارية، حتى إذا لم تكن المدرسة المدرسة المقرر االلتحاق بها هي المدرسة العامة أو الخاصة التي سيلتحق بها الطفل في الصف األول. ستتلقى هذه المدرسة سجل المحادثة  1

 االبتدائية المتعاونة هي المدرسة المقرر االلتحاق بها.



 

 نقاط المحادثة

 وصف الوالدين للطفل:

 تقييم مستوى وخطوات التطور من قبل األخصائي التربوي:

مشاهدات المعلم المتعاون للطفل فيما يتعلق باالستعداد لاللتحاق بالمدرسة )عند توافر الموافقة على استخدام استمارة التقييم 
 المستوفاه(:

 تقرير مكتب الصحة:

 المزيد من التشخيصات أو التقييمات:

 

 االتفاق )االتفاقات( على تقديم المزيد من الدعم أو المساندة للطفل حتى االلتحاق بالمدرسة
 

من الذي يوفر الدعم أو  ما هي اإلجراءات المقررة؟
 المساندة؟

 متى يتعين تنفيذ اإلجراءات؟

   

   

   

 



 

 الموافقة على حماية البيانات
 

  االسم األول واسم العائلة للطفل 

  مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال: 

  المدرسة االبتدائية المتعاونة:

  المدرسة المقرر االلتحاق بها: 

  االسم األول واسم العائلة للطفل 

 
 

 أوافق على
 

 إرسال سجل المحادثة االستشارية هذا إلى المدرسة المقرر االلتحاق بها. ☐
االتصال بجهة استشارية أو جهة مساعدة أخرى من خالل مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال أو من خالل المدرسة  ☐

 االبتدائية المتعاونة وإرسال سجل هذه المحادثة االستشارية إليها )اسم الجهة: _______________(
 
 

 توقيع ولي األمر  التاريخ  المكان
 
 
يمكن إلغاء هذه الموافقة في أي وقٍت أمام مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال و/أو المدرسة االبتدائية المشاركة في التعاون. ومع ذلك، 

فإن ذلك اإللغاء ال يعني أن أي معالجة للبيانات قد حدثت بالفعل حتى ذلك الوقت سيتم رفضها بأثر رجعي. يمكن أن يكون اإللغاء 
زء من الموافقة الُمعلنة أعاله. وفي حالة اإللغاء لن يتم استخدام البيانات ذات الصلة لألغراض المذكورة أعاله وسيتم متعلقًا فقط بج

 حذفها على الفور. وطالما لم يتم إلغاء الموافقة، فستكون سارية حتى تسجيل طفلك في المدرسة، وبعد ذلك سيتم حذف البيانات.
 

 اختياريًا. يُعد تقديم هذه الموافقة أمًرا
 

 ستتم معالجة البيانات الشخصية بناًء على موافقتك. 
 

 المسؤول عن معالجة البيانات هو
 للمدرسة االبتدائية  لمؤسسة الرعاية اليومية لألطفال

   

 
 الُمكلف بحماية البيانات هو

 للمدرسة االبتدائية  لمؤسسة الرعاية اليومية لألطفال

   

 
 تتم معالجة البيانات ألغراض المحددة.

يحق لكم مقارنةً بمؤسسة الرعاية اليومية لألطفال والمدرسة االبتدائية الحصول على معلومات حول البيانات الشخصية لطفلكم. لديك 
باإلضافة إلى ذلك يحق لك التقدم بشكوى الحق في تصحيح أو حذف أو تقييد أو االعتراض على معالجة البيانات وعلى إمكانية نقلها. 

 أمام سلطة اإلشراف على حماية البيانات ومفوض الدولة لحماية البيانات وحرية المعلومات في بادن فورتمبيرغ.


