oead digiTales Lernen
از خزان  ،شاگردان زیادی در صنف های
 5و  6در مکاتب متوسطه  ،سطح پایین
 AHSو مکاتب خاص به یک نوت بوک یا
تبلت جمهز می شوند .این باید به شاگردان
اجازه دهد حتت رشایط یکسان به آموزش
دیجیتال دسرتسی داشته باشند.1

به عنوان یک آژانس فدرال  OeAD ،از ابتکار دولت
فدرال اتریش «آموخنت دیجیتال» پشتیبانی می
کند ونقطه متاس مشا برای سواالت در مورد این
ابتکار است.

سوالی داری
د؟ می توانید از طریق
n.oead.at
 digitaleslerneو از
.28
 2021.6از طریق
تلفن به  OeADبرسید

چر ا د ستگا ه ها ی د یجیتا ل ؟

مهارت های دیجیتالی در زندگی روزمره و حمل کار امهیت بیشرتی
پیدا می کنند .نوت بوک ها  ،تبلت ها و رسانه های دیجیتال مهچنین
ایجاد تنوع در آموزش از طریق دروس ابتکاری و پشتیبانی خوب از
شاگردان در مسیرهای یادگیری فردی را ممکن می سازد.

د ستگا ه ها ی د یجیتا ل
مکتب مشا تصمیم گرفت که به یک
مکتب دیجیتال تبدیل شود در کمیته
اجمتاعی مکتب و نوع جتهیزات را
که متناسب با این حنوه آموزشی
باشد را انتخاب کرد .به منظور
امکان استفاده صاف و مدیریت
معلکرد دستگاه در مکتب ،فقط از
یک نوع دستگاه در هر مکان
استفاده می شود.
25
هسم  ٪درصدی برای
استفاده
خصوصی از دستگاه
وجود دار
د .این کرس هزینه ای
است که
باید توسط رسپرست
قانونی پر
داخت شود .قیمت آن
در حد
ود — 100,یورو خواهد
بود و بس
ته به نوع دستگاه می
تواند کمی
متفاوت باشد .مکتب
مشا به
مشا در مورد کرس پذیر
اطالع می دهد!

صالحیت دیجیتال به
عنوان مثال:

 +استفاده با مهارت و مصون از
دستگاه های دیجیتال
 +استفاده مسوئالنه از اینرتنت و
رسانه های دیجیتال

لطفًا کودک خود را در خانه در
آموزش از این رویکرد مسوئالنه نیز
محایت کنید!
مشا می توانید دریابید که چگونه
می توانید کودک خود را به
خوبی محایت کنید  ،به عنوان
مثال در وبینارهایی که  OeADبا
 saferinternet.atو  BMBWFبرگزار
می کند! می توانید اطالعات
بیشرتی در این باره را در
 digitaleslernen.oead.atکسب کنید!

آیا دوست دارید بدانید فرزند مشا چه
نوع دستگاهی دریافت می کند؟ مکتب
مشا خوحشال خواهد شد که اطالعاتی
در اختیار مشا قرار دهد و توضیح
دهد که چگونه دستگاه ها را در زندگی
روزمره مکتب ادغام می کند!
کودک مشا مهچنین می تواند از دستگاه
در خانه استفاده کند .این دستگاه باید دستگاه های دیجیتال
حداقل چهار سال برای استفاده در
عبارتند از:
درس های مکتب آماده باشد .این به
این معنی است که پرس/دخرت مشا باید  +نوت بوک
 +تبلت
مسوئالنه ازاین دستگاه استفاده کند.
 +کروم بوک تغیر پذیر
قوانین مخشصی برای استفاده ازاین
chromebooks
وسایل در مکتب وجود خواهد داشت.
1

قانون فدرال در مورد تأمین هزینه دیجیتال سازی دروس مکتب
( )SchDigiGچارچوبی را برای اجرا به عنوان یک مبنای
قانونی فرامه می کند
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این اطالعات را برای والدین به زباهنای دیگر در وب
سایت  digitaleslernen.oead.atنیز می توان یافت:

oead digiTales Lernen
حتو یل د ستگا ه ها و تضمین

قبل از حتویل دستگاه  ،در مورد چارچوب قانونی
از مجله تعهد پرداخت  ٪ 25هسم استفاده
(حدود — 100,یورو) و روند حتویل دستگاه به مشا
اطالع داده می شود.

دستگاه ها به مدت  4سال تضمین می شوند .ما
مهچنین به مشا توصیه می کنیم که بیمه داوطلبانه خود
را بپردازید تا در مقابل مهه موارد احمتالی
(به عنوان مثال گم شدن) آماده باشید.

هنگام حتویل دستگاه  ،مالکیت دستگاه و
مهچنین خطر و مسوئلیت مضانت به مشا یا
فرزندتان منتقل می شود!

اطالعات دقیق در مورد گارانتی
و بیمه ارائه خواهد شد.

گز ینه ها ی معا فیت

حتت رشایط خاص می توان درخواست معافیت از کرس
پذیر را ارائه داد .دالیل معافیت عبارتند از:
دریافت کمک هزینه برای یک خواهر و برادر در سال
حتصیلی گذشته  ،دریافت حداقل درآمد  ،کمک اجمتاعی ،
کمک هزینه جربانی یا کمک اضطراری و مهچنین معافیت
از هزینه های پخش OeAD .2مروری بر اسناد رمسی
برای معافیت از کرس پذیری به مشا ارائه می دهد که مشا
میتوانید آنرا ارایه منایید .مهچنین معلوماتی در مورد حنوه
درخواست معافیت دریافت خواهید کرد.

در صورتی که فرزند مشا در سال حتصیلی جاری به مکتب
ای برود که از نوع دستگاه دیگری استفاده کند  ،به عنوان
مثال  ،به دلیل تغییر مکتب  ،یک مجموعه دستگاه وجود دارد
که امکان تعویض نوع دستگاه مورد نیاز را دارد.

آ یا د ر ر ا بطه با ا بتکا ر د ستگا ه سو ا ل یا نگر ا نی د ا ر ید ?

با  OeADمتاس بگیرید!
طیف وسیعی از مطالب در وب سایت ابتکار دستگاه
«آموزش دیجیتال»  digitaleslernen.oead.atبرای مشا در
دسرتس است .در اینجا می توانید متام اطالعات مربوط
به ابتکار  ،تاریخ رویداد  ،یک صفحه فرعی جداگانه برای
رسپرستان قانونی (به زودی با فیمل های توضیحی درباره
مهمرتین موضوعات!) و مهچنین یک خبش سواالت متداول
با پاخس به سواالت متداول را پیدا کنید.

مطلع باشید!
با مشرتک شدن
در خربنامه:

اگر در مورد ابتکار دستگاه سوالی دارید  ،می توانید از
طریق ایمیل با تیم  OeADبه .digitaleslernen.oead.at
و از  28جون  2021از طریق تلفن متاس بگیرید!
می توانید اطالعات متاس را در
 digitaleslernen.oead.atبیابید!

لط
فًا فرزند خود
حنوه استفاده را در آموزش
مس
بوک یا تبلت ج وئالنه از نوت
دید
مح
ایت کنید!

وبینار ارائه می دهد
از ماه سپتامرب وبینارهایی به عنوان رسپرست قانونی برای مشا
برگزار می شود  -رشوع با اطالعاتی در مورد استفاده از وسایل
در صنف تا کاربرد از این وسایل دیجیتال در خانه  -سواالت مشا
در این وبینارها پاخس داده می شود!

بیشرت درباره رویداد مربوطه را می توانید در وب
سایت  OeADبیابید.

 2مبنای قانونی معافیت از کرس پذیری قانون فدرال در مورد تأمین
هزینه های دیجیتالی شدن دروس مکاتب ( )SchDigiGاست.
مهچنین می توانید اطالعات بیشرت در مورد گزینه های معافیت
را در  digitalaleslernen.oead.atبیابید.
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