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بد ًءا من اخلريف ،سيمت جتهزي 1العديد من الطالبات
والطالب يف الصفني اخلامس والسادس جبهاز مكبيوتر
محمول أو مكبيوتر لويح يف املدرسة املتوسطة واملدارس
الثانوية العامة واملدارس لذوي االحتياجات اخلاصة .جيب
أن مينح هذا مجيع الطالبات والطالب إماكنية الوصول
إىل التعلمي الرمقي يف ظل نفس الظروف.

بصفهتا واكلة احتادية ،تدمع الواكلة المنساوية للتعلمي
والتدويل  OeADمبادرة احلكومة االحتادية المنساوية
«التعمل الرمقي» ويه جهة اتصالك لطرح األسئلة حول
هذه املبادرة.

هل لديك أسئ
لة؟ ميكن التواصل مع
الو
اكلة المنساوية للتعلمي
الت
و دويل  OeADعىل الراب
ad.at
digitaleslernen.oe
وابتدا ًء من .28
 2021.6هاتف ًّيا كذلك!

ملاذا أجهزة رمقية ؟

تزداد أمهية املهارات الرمقية يف احلياة اليومية ويف العمل .تتيح أجهزة
المكبيوتر احملمولة واألجهزة اللوحية والوسائط الرمقية ً
أيضا تنويع
التعمل من خالل الدروس املبتكرة ودمع الطالب جيدًا يف مسارات التعمل
الفردية اخلاصة هبم.

ا أل جهز ة ا لر مقية
اختذت مدرستمك القرار يف جلنة
املجمتع املدريس بأن تصبح مدرسة
رمقية واختارت نوع اجلهاز الذي
 +التعامل املاهر واآلمن مع
من
يتناسب مع مفهومها التعليمي.
األجهزة الرمقية
أجل متكني االستخدام السلس وإدارة  +استخدام اإلنرتنت والوسائط
األجهزة اليت تعمل بشلك جيد يف
الرمقية مبسؤولية
املدرسة ،يمت استخدام نوع جهاز
واحد فقط للك موقع.
هل ترغبون يف معرفة نوع اجلهاز
الذي سيحصل هيلع طفلمك يف
اخلريف؟ س ُتسعد مدرستمك
هناك
حصة  ٪ 25لالستخدام
بزتويدمك باملعلومات ورشح كيفية
ا
خلاص للجهاز .هذا هو
دجم األجهزة يف احلياة املدرسية
املبلغ
التشاريك الذي جيب
اليومية!
أن يدفعه أولياء األمور.
سيلكف حوايل —100,
سيمتكن طفلمك ً
أيضا من استخدام
يورو وميكن أن خيتلف
اجلهاز يف املزنل .جيب أن يكون اجلهاز
ً
جاه ًزا لالستخدام يف الدروس املدرسية
قليال حسب نوع اجلهاز.
ستخ
ملدة أربع سنوات عىل األقل .هذا يعين
ربك مدرستك عن املبلغ
التشاريك!
أنه جيب عىل ابنمك  /ابنتمك استخدام
اجلهاز مبسؤولية .ستكون هناك قواعد
واحضة الستخدام األجهزة يف املدرسة.

الكفاءة الرمقية يه عىل
سبيل املثال:

	يوفر القانون االحتادي بشأن متويل رمقنة الدروس املدرسية
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(قانون رمقنة املدارس المنساوي ( )SchDigiGإطا ًرا كأساس
قانوين للتنفيذ.

ً
يرىج
أيضا دمع طفلمك يف
املزنل لتعمل هذا الهنج املسؤول!
ميكنمك معرفة كيفية دمع طفلمك بشلك
ج ّيد ،عىل سبيل املثال يف الندوات
عرب اإلنرتنت اليت تعقدها الواكلة
المنساوية للتعلمي والتدويل  OeADمع
 saferinternet.atوالوزارة االحتادية
للتعلمي والعلوم والبحوث !BMBWF
ميكنمك معرفة املزيد عن هذا عىل
الرابط !digitaleslernen.oead.at

األجهزة الرمقية يه:

 +المكبيوتر احملمول أو
 +المكبيوتر اللويح أو
	المكبيوترات احملمولة
+
2
املتحولة (يف حالة الـ كرومبوكس
)chromebooks
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ميكن فصل الشاشة عن لوحة املفاتيح
ويصبح مكبيوتر لويح.

© adobestock@nadiinko, freepik@valuavitaly

ميكنمك ً
أيضا العثور عىل هذه املعلومات للوالدين بلغات
أخرى عىل املوقعdigitaleslernen.oead.at :

oead digiTales Lernen
نقل ا مللكية تسلمي ا ال جهز ة و ا لضام ن

قبل تسلمي اجلهاز ،سيمت إبالغمك باإلطار القانوين ،مبا
يف ذلك االلزتام بدفع حصة االستخدام البالغة ٪ 25
(0يورو — 100,حوايل) وبشأن معلية تسلمي اجلهاز.

مدة مضانة األجهزة سنوات .نوصيمك ً
أيضا باحلصول
عىل تأمني طويع حىت تكون مستعدًا مجليع االحمتاالت
(مثل الضياع).

عندما يمت تسلمي اجلهاز ،يمت نقل ملكية اجلهاز
وكذلك املخاطرة ومسؤولية الضامن إليمك أو
لطفلمك!

سيمت توفري معلومات مفصلة
عن الضامن والتأمني.

خيا ر ا ت ا إل عفا ء

يف ظل ظروف معينة ،بعد تسلمي اجلهاز يف اخلريف  ،ميكن
تقدمي طلب لإلعفاء من دفع املبلغ التشاريك .أسباب اإلعفاء
يه - :احلصول عىل مساعدة لألخ أو األخت يف العام
الدرايس السابق ،وتليق مساعدة تأمني احلد األدىن من
الدخل ،واملساعدات االجمتاعية ،واملخصصات التعويضية
أو املساعدة الطارئة ،واإلعفاء من رسوم البث .3ستقدم لمك
الواكلة المنساوية للتعلمي والتدويل  OeADنظرة عامة عىل
املستندات الرمسية اليت ميكنمك تقدميها للحصول عىل إعفاء
من دفع املبلغ التشاريك .ستتلىق ً
أيضا معلومات حول كيفية
التقدم بطلب للحصول عىل إعفاء.

نوعا خمتل ًفا من
يف حالة دخول طفلمك إىل مدرسة تستخدم ً
األجهزة ،عىل سبيل املثال بسبب تغيري املدرسة خالل العام
الدرايس اجلاري ،سيكون هناك مجمع من األجهزة مع خيار
تبديل نوع اجلهاز املطلوب.

هل لد يمك أ ي أ سئلة أ و ا ستفسا ر ا ت خبصو ص مبا د ر ة ا أل جهز ة

توجه بالسؤال للواكلة المنساوية
للتعلمي والتدويل ! OeAD
تتوفر مجموعة من احملتويات عىل موقع الويب
 digitaleslernen.oead.atاخلاص مببادرة األجهزة «التعمل
الرمقي» .ستجدون هنا مجيع املعلومات حول املبادرة وتوارخي
األحداث وصفحة فرعية منفصلة ألولياء األمور (قري ًبا مع
مقاطع فيديو توضيحية حول أمه املواضيع!) باإلضافة إىل
جمال خاص باألسئلة واألجوبة اليت حتتوي عىل إجابات
شيوعا.
لألسئلة األكرث
ً
ابىق عىل عمل
باملستجدات! جسل
للحصول عىل الرسائل
اإلخبارية:

إذا اكن لديمك أي أسئلة حول مبادرة األجهزة ،ميكنمك
االتصال بطامق الواكلة المنساوية للتعلمي والتدويل OeAD.عرب
الربيد اإللكرتوين عىل  digitaleslernen.oead.atومن ي
 .28ونيو  2021عرب اهلاتف كذلك! ميكنمك العثور عىل
بيانات التواصل عىل !digitaleslernen.oead.at
ير
ىج دمع طفلمك
يف تعمل كيفية
ا
ست
خد
ام
المكبيو
تر احملمول أو
ال
مكب
يو
تر
اللويح ا
جلديد مبسؤولية!

عروض حمارضات عرب الويب

س ُتعقد حمارضات عرب الويب خاصة حبرضمك كأولياء أمور
اعتبا ًرا من سبمترب :بد ًءا من املعلومات حول استخدام األجهزة يف
الفصل وحىت التعامل مع األجهزة الرمقية يف املزنل  -سيمت
الرد عىل أسئلتمك يف هذه احملارضات عرب اإلنرتنت!
املشاركة جمانية ،وميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول
احلدث املعين عىل موقع الواكلة المنساوية للتعلمي و
التدوي .OeAD

	 األساس القانوين لإلعفاء من املبلغ التشاريك هو القانون االحتادي
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