
لعمل وا للتعلم  دوات  أ بوصفها  للوحية  ا واألجهزة  لمحمولة  ا لكمبيوتر  ا أجهزة 

؟ لرقمية ا األجهزة  تستخدم  ا  ذ لما

ز؟ جها على  سيحصل  لذي  ا من 
يف إطار مبادرة منح األجهزة، مت منح أجهزة رمقية )أجهزة مكبيوتر محمولة أو أجهزة 

لوحية( للتالميذ والتمليذات بدًءا من الصف الدرايس اخلامس يف املدارس اليت 
اختارت أساًسا نوع اجلهاز "احلاسب اللويح ويندوز" مت إمداد تالميذ الصف السادس 

والسابع عند اللزوم باألجهزة. ويف العام الدرايس 23/2022، ُيعترب تالميذ الفصول 
متعددة الصفوف الدراسية )الصفوف من اخلامس إىل الثامن( حاالت استثنائية

لرقمية ا رة  لمها ا  +  التعامل املاهر واآلمن مع 
    أجهزة المكبيوتر احملمولة  

    واألجهزة اللوحية
 +  االستخدام املسؤول لإلنرتنت 

    والوسائط الرمقية
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1  ينص القانون االحتادي لمتويل رمقنة احلصص 

الدراسية املدرسية  )SchDigiG(، بوصفه األساس 
القانوين، عىل إطار تنفيذ املُبادرة.

وهذه املعلومات متوفرة كذلك بلغاٍت متعددة! 

 digitaleslernen.oead.at/mediathek

نصاحئ ألولياء األمور من  
Saferinternet.at
digitaleslernen.oead.at/tipps 

باستخدام األجهزة يف الفصل 
الدرايس خلدمة األهداف الرتبوية 

ولهتيئة الظروف احمليطة الالزمة لذلك.

يف العام التجرييب 22/2021 شاركت 
تقريًبا 93 % من اكفة املدارس اليت 

لدهيا حق املشاركة يف املُبادرة. 
واختذت مدرستك القرار بأن تصبح 

مدرسة رمقية أو تشارك يف جلنة 
املجمتع املدريس أو املنتدى املدريّس، 

ومن مّث، اختارت نوع اجلهاز الذي 
يتناسب مع مفهومها الرتبوي 

هل تريد معرفة نوع اجلهاز الذي 
سيحصل هيلع طفلك؟ يرس مدرستك 

إمدادك باملعلومات ورشح كيفية 
دجم األجهزة يف الروتني املدريس 

اليويم!

مُُيكن لطفلك أن يستخدم اجلهاز يف 
املزنل أيًضا. جيب أن يكون اجلهاز 

جاهًزا لالستخدام يف احلصص 
الدراسية ملدة أربع سنوات عىل األقل. 
هذا يعين أنه جيب عىل ابنك / ابنتك 

استخدام اجلهاز بشلك مسؤول.
سيمت منح قواعد واحضة الستخدام 

األجهزة يف املدرسة.

نرجو منك دمع طفلك يف املزنل 
لتعمل طريقة التعامل املسؤولة 

هذه!

تزداد أمهية املهارات الرمقية يف احلياة اليومية ويف سوق العمل. وُتضيف 
أجهزة المكبيوتر احملمولة واألجهزة اللوحية والوسائط الرمقية أيًضا قدًرا من 
التنوع عىل معلية التعمل من خالل التدريس بصورة مبتكرة وتوفري الدمع اجليد 

للتالميذ يف مسارات التعمل الفردية اخلاصة هبم.

ُمبادرة منح األجهزة "التعمل الرمقي" يه جزء من اخلطة املكونة من مثان نقاط 
لملدرسة الرمقية التابعة للوزارة االحتادية للتعلمي والعلوم والبحث  )BMBWF(. بدًءا من 
العام الدرايس 23/2022، سيمت إمداد طالب الصف اخلامس الدرايس بأجهزة رمقية 

)أجهزة حاسب محمولة أو أجهزة لوحية( يف إطار هذه املبادرة1. وتسهتدف هذه املبادرة 
منح مجيع التالميذ إماكنية الوصول إىل التعلمي الرمقي يف ظل نفس الظروف اإلطارية. 

وبصفهتا واكلة احتادية، فإن OeAD تدمع هذه املبادرة، فضاًل عن كوهنا جهة االتصال 
اخلاصة بك لإلجابة عىل األسئلة!

ُمبادرة منح األجهزة 
معلومات ألولياء األمور

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://digitaleslernen.oead.at/de/mediathek
https://digitaleslernen.oead.at/de/mediathek
digitaleslernen.oead.at/tipps
https://digitaleschule.gv.at/
https://digitaleslernen.oead.at/
https://digitaleslernen.oead.at/
digitaleslernen.oead.at/tipps
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NextGenerationEU

2  األساس القانوين لإلعفاء من مبلغ املسامهة الخشصية

     هو القانون االحتادي لمتويل رمقنة احلصص الدراسية 
. )SchDigiG(  املدرسية     

ز  لجها ا يصبح   ، لطريقة ا بهذه   :
لك ملًكا  درة  لمبا ا ر  إطا في  لممنوح  ا

قبل استالم اجلهاز، جيب تأكيد الرشوط واألحاكم العامة 
)AVB(. فهذا رشط أسايس للحصول عىل اجلهاز.

مع دفع املسامهة الخشصية أو 
اإلعفاء من دفعها 

واحلصول عىل اجلهاز، تنتقل ملكية 
اجلهاز، إىل جانب املخاطر 

ومسؤولية الضامن إليك أو إىل 
طفلك.

الشخصية لمساهمة  ا من  ء  اإلعفا

يف ظل ظروف معينة، مُيكن تقدمي طلب لإلعفاء من مبلغ 
املسامهة الخشصية باستخدام اسمتارة عرب اإلنرتنت.

أسباب اإلعفاء يه:
•  احلصول عىل مساعدة لتمليذ أو طالب من اإلخوة يف

   العام الدرايس السابق،
•  تقدمي ما ُيثبت تليق احلد األدىن للدخل أو تليق اإلعانات

   االجمتاعية أو بدل التعويض أو اإلعانات يف حالة الطوارئ،
•  اإلعفاء من رسوم البث، أو دفع السعر الثابت حلزمة

   الكهرباء اخلرضاء، أو تليق إعانة لرسوم اهلاتف
•  وكذلك يف إطار بنود الرتبية الاكملة يف إطار قوانني 

   مساعدة األطفال والشباب يف الواليات االحتادية2. 2

   عروض الندوات عرب االنرتنت
جنًبا إىل جنب مع الوزارة االحتادية للتعلمي والعلوم والبحث 

BMBWF وموقع Saferinternet.at، تقدم OeAD ندوات 
جمانية عرب اإلنرتنت ألولياء األمور

معلومات تفصيلية عن اجلدول الزمين 
ألولياء األمور

digitaleslernen.oead.at/geraeteuebernahme 

معلومات حول الدفع واإلعفاء
digitaleslernen.oead.at/befreiung

 مواعيد الندوات عرب االنرتنت
digitaleslernen.oead.at/veranstaltungen

لتأمين ا  & ن  الضما
يمت رشاء اجلهاز بضامن مدته أربع سنوات. يوىص بإبرام 

عقد تأمني ضد بعض األرضار وضد الفقدان.

معلومات حول الضامن & التأمني
digitaleslernen.oead.at/garantie-versicherung

ز لجها ا ت  مصروفا
تتحمل الوزارة االحتادية للتعلمي والعلوم والبحث BMBWF جزًءا 
كبرًيا من مرصوفات الرشاء. ووفًقا للقانون الفيدرايل اخلاص 

بمتويل معلية رمقنة احلصص الدراسية )SchDigiG(، يتعني 
عىل اآلباء أو األوصياء القانونيني دفع مسامهة تدفع ملرة 

واحدة متثل 25 باملائة من سعر اجلهاز. ويتوافق ذلك مع حوايل 
100 يورو وخيتلف املبلغ إىل حٍد ما حبسب نوع اجلهاز

لمدرسة  ا تغيير 
إذا قام طفلك بتغيري املدرسة وانهتى به األمر يف مدرسة 

تستخدم نوًعا خمتلًفا من األجهزة، فهناك منصة تبادل 
لألجهزة. منصة تبادل األجهزة يه عرض اختياري مستدام 

نظري رسوم ُيتاح ألولياء األمور.

إالَم يشري االختصار OeAD ؟
االختصار OeAD يشري إىل الواكلة المنساوية للتعلمي 

والتدويل. ومنذ أكرث من 60 عاًما، تقدم الواكلة 
االستشارات والدمع والتواصل بني األخشاص واملؤسسات 

يف جماالت التعلمي والعلوم والبحث والثقافة من خالل 
الرباجم املوجهة حنو املستقبل. قامت الوزارة االحتادية 

للتعلمي والعلوم والبحث )BMBWF( بتلكيف OeAD بالتعامل 
التشغييل مع مبادرة منح األجهزة.

oead.at

هل لديك أسئلة؟ حنن 
دامئًا يف خدمتِك!

T +43 720 080 356

digitaleslernen.oead.at  

digitaleslernen@oead.at

 املرصوفات حبسب نوع اجلهاز
digitaleslernen.oead.at/geraete

digitaleslernen.oead.at/geraeteboerse
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