
 

 براونشفايغمدينة             

 المجتمعات التي تهتم" - CTCبرنامج "

 علمي بالمدرسة استطالعالمشاركة في 

 أولياء األمور / األوصياء القانونيين األعزاء،

التالميذ في الصفوف السابع  استطالع وسيتم. 2022فبراير إلى أبريل من  اعتباًراعلميًا  استطالعاستجري مدينة براونشفايغ 

 . عندها فقط يمكن لطفلك المشاركة.الصفحة الخلفيةالموافقة على  إقراروالتاسع والحادي عشر. يرجى ملء 

 ؟"CTC" معنىما 

، على سبيل اللغة العربيةفي وتعني . منذ عدة سنوات( CTC) برنامج "المجتمعات التي تهتم"تستخدم مدينة براونشفايغ 

ما الذي وبراونشفايغ  األطفال والشباب في مدينة أحوال معرفةبلديات التي تهتم". من خالل االستطالع نود المثال، "ال

 والُمَجاَوَرةُ مجاالت من الحياة: المدرسة واألصدقاء  أربعفي االعتبار  االستطالع. يأخذ يعجبهم وماذا يمكن تحسينه

 واألسرة.

تخبرنا نتائج االستطالع، على سبيل المثال، أي جزء من المدينة يفتقر إلى عروض معينة لألطفال والشباب. نريد أن ندعم 

 .المشروعنمًوا آمنًا وصحيًا ونحمي من المخاطر واألخطار. لذلك من المهم أن تدعمنا في هذا 

 ؟االستطالعكيف يتم 

معًا في الفصل باستخدام الكمبيوتر.  االستطالعيقوم التالميذ بإجراء 

إذا لم يشارك  سلبيات. المشاركة طوعية. ال توجد ويستمر لمدة ساعة

 طفلك أو لم يجيب على جميع األسئلة.

 CTCمعلومات عن 
 de/ctc.raunschweigBwww.   

 info.de-www.ctc أو

 

مباشرة إلى المنطقة عن طريق ال يكتب التالميذ أسمائهم، بل العنوان فقط. يتم تحويل هذا  .يبقى مجهوالاالستطالع 

 يتم حفظه. الوالكمبيوتر، 

. نلتزم بحماية البيانات وحفظ البيانات على خوادم آمنة. المدارس من أي تلميذ تأتيال أحد يستطيع أن يرى اإلجابات 

 – المعهد األلماني للذكاء االصطناعي في برلين -والمعلمين ال يرون اإلجابات أيًضا. يقوم معهد مستقل 

 „Deutsches Institut für Künstliche Intelligenz“  بتقييم البيانات. تتلقى المدارس النتائج بعد ذلك على أنها

  إحصائيات مجهولة تماًما.

http://www.ctc-info.de/


 طريقة المشاركة

 

 Iservحول   شكل ورقي

 + اطبع )أو اطبع + امأل باليد( بالكمبيوترامأل  .1 أدخل االسم والتاريخ .1

 * التوقيع. 2 التوقيع .2

 لمعلم الفصل الورقةأعط  .3

 أو

التقط صورة / امسح ضوئيًا وأرسلها بالبريد اإللكتروني 
 إلى مدرس الفصل

 لمعلم الفصل الورقةأعط  .3

 أو

التقط صورة / امسح ضوئيًا وأرسلها بالبريد اإللكتروني 
 إلى مدرس الفصل

  

 ممكن أيًضا رقميًا *

 الموافقة / حذفه. إقرار، سيتم التخلص من االستطالعبعد 

 مسؤول االتصال لالستفسارات:

  |تخطيط رعاية الشباب  CTC 51.04 قسم التخطيط |قسم األطفال والشباب واألسرة  |مدينة براونشفايغ 
 ctc@braunschweig.de ،72 86 470 0531استير غرونينغ، هاتف 

 

 

 قرار الموافقةإ

 التوقيع. والتلميذعاًما أو أقل(، يجب على الوالدين  17الطالب دون السن القانونية )في حالة 
 عاًما أو أكثر(، يجب على الطالب فقط التوقيع. 18في حالة الطالب البالغين )

 :كتابة االسم بالحروفالرجاء 

 

 الصف        اسم المدرسة
 

 *التلميذ  اآلباء / األوصياء القانونيون
  

 اسم العائلة االسم األول العائلة االسم األولاسم 

أثناء  CTCأوافق على مشاركة طفلي في استطالع 
 وجوده في المدرسة.

خالل أيام  CTCأوافق على المشاركة في استطالع 
 دراستي.

 التاريخ : التاريخ :

  

 *التلميذتوقيع  توقيع أحد الوالدين أو الوصي القانوني
 


