
کار و  یادگیری  ر  فزا ا عنوان  به  بلیت  تا و  تاپ  لپ 

دیجیتال؟ های  ه  دستگا چرا 

کند؟ می  دریافت  را  ه  دستگا یک  کی 
به عنوان خبشی از ابتکار دستگاه، شاگردانی که برای اولین بار در صنف پمجن 

رشکت می کنند به دستگاه های دیجیتال )لپ تاپ یا تابلیت( جمهز می شوند.
در مکاتبی که در ابتدا نوع دستگاه )ویندوز تابلیت( را انتخاب کردند، شاگردان 

صنف شمش و احمتااًل هفمت نیز جمهز شدند. در سال تعلیمی 23/2022، شاگردان 

دیجیتال یستگی  شا  
 +  مدیریت ماهرانه و مصوئن  

    نوت بوک و تابلیت
 +  استفاده مسوئالنه از 
    انرتنت و رسانه های 

    دیجیتال
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1  قانون فدرال در مورد تأمین مالی برای دیجیتالی 

ساخنت دروس مکتب )SchDigiG( هتداب قانونی 
را برای اجراء فرامه می کند.

این معلومات به چندین زبان نیز موجود است! 

 digitaleslernen.oead.at/mediathek

نکات برای رسپرستان قانونی از 
Saferinternet.at
digitaleslernen.oead.at/tipps 

با ثبت نام برای رشکت در این طرح، 
مکاتب متعهد می شوند که از وسایل 

موجود در صنوف درس از نظر 
آموزش به شیوه ای معقول استفاده 

کنند و رشایط چارچوب الزم را برای 
این امر ایجاد کنند.

در سال آزمایشی 22/2021 1500 
درصد از متام مکاتب واجد رشایط در 
این طرح رشکت کردند. مکتب مشا در 

کمیته جامعه مکاتب تصمیم گرفت که 
به یک مکتب دیجیتال تبدیل شود و نوع 

دستگاه را برای مطابقت با مفهوم 
آموزشی آن انتخاب کرد.

آیا می خواهید بدانید که طفل مشا 
چه نوع دستگاه دریافت خواهد 

کرد؟ اداره مکتب مشا ممنون 
خواهد شد که این معلومات را در 
اختیار مشا قرار داده و توضیح 
دهد که چگونه دستگاه ها را در 

زندگی روزمره مکتب ادغام می کند!

طفل مشا در خانه نیز از این دستگاه 
استفاده خواهد کرد. دستگاه باید 
حداقل برای مدت چهار سال آماده 

استفاده در دروس مکتب باشد. این 
بدان معناست که پرس/دخرت مشا باید 

بطور مسوئالنه از این دستگاه 
استفاده کند. قوانین واحض برای 

استفاده از دستگاه ها در مکتب وجود 
خواهد داشت.

لطفًا از طفل خود در خانه برای 
یادگیری این رویکرد مسوئالنه 

محایت کنید!

امهیت مهارت های دیجیتال در زندگی روزمره و حمل کار زیاد می شود. 
مهچنین نوت بوک ها، تابلیت ها و رسانه های دیجیتال امکان متنوع  سازی 
یادگیری را از طریق آموزش نوآورانه و محایت از شاگردان در مسیرهای 

یادگیری فردی شان را ممکن می سازند.

ابتکار دستگاه "یادگیری دیجیتال"  خبشی از  طرح 8 ماده ای برای مکتب دیجیتال 
وزارت معارف، علوم و حتقیقات فدرال  )BMBWF( است. از سال تعلیمی 23/2022 

صنوف پمجن به عنوان خبشی از این طرح به دستگاه های دیجیتال )لپ تاپ یا تابلیت( 
جمهز خواهند شد 1. این به منظور این است که مهه شاگردان حتت رشایط چارچوب یکسان 
به آموزش دیجیتال دسرتسی داشته باشند. به عنوان یک اداره فدرال، OeAD  از این ابتکار 

محایت می کند و خماطب مشا برای پرسش های مشاست!

ابتکار دستگاه ها
معلومات برای رسپرستان

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://digitaleschule.gv.at/
https://digitaleslernen.oead.at/
https://digitaleslernen.oead.at/
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NextGenerationEU

2  مبنای قانونی برای معافیت از پرداخت فردی، 

قانون فدرال در مورد تأمین مالی برای دیجیتالی 
ساخنت دروس مکتب )SchDigiG( است.

لکیت  ما به  طرح  ین  ا ه  دستگا چگونه 
شود می  تبدیل  شما 

قبل از پذیرش دستگاه، رشایط و ضوابط معومی 
)AVB( باید تایید شود. این پیش نیاز برای دریافت 

دستگاه می باشد.

با پرداخت فرانشیز یا معافیت از این 
امر و به دست آوردن دستگاه، 

مالکیت دستگاه و مهچنین خطر و 
مسوئلیت مضانت که به مشا یا طفل 

تان انتقال می گردد.

رکتی مشا پرداخت  ز  ا فیت  معا

حتت رشایط ویژه، درخواست معافیت از پرداخت مشارکتی 
را می توان با استفاده از فورم آنالین ارسال کرد.

دالیل معافیت عبارتند از: 
•  دریافت کمک شاگردان دوره ابتدائی یا دوره ثانوی

   برای خواهر/برادر در سال تعلیمی قبلی،
•  دریافت درآمد به اندازه حد اقل، کمک اجمتاعی،

   کمک هزینه جربانی یا کمک عاجل،
• معافیت از هزینه پخش، نرخ ثابت برق سزب یا

  کمک برای هزینه های تلیفون
• و مهچنین آموزش کامل از نظر قوانین رفاه کودکان

  و جوانان ایالت های فدرال. 2

   پیشهنادات وبینار
OeAD  مهراه با BMBWF و Saferinternet.at، وبینارهای 

رایگان را برای رسپرستان قانونی ارائه می دهد!

معلومات دقیق در مورد جدول زمانی 
برای رسپرستان قانونی

digitaleslernen.oead.at/geraeteuebernahme 

معلومات در مورد پرداخت و معافیت
digitaleslernen.oead.at/befreiung

  تاریخ های وبینار
digitaleslernen.oead.at/veranstaltungen

بیمه و  نتی  را گا
دستگاه ها با چهار سال گارانتی خریداری می شوند. 
توصیه می شود در مقابل انواع خاصی از خسارت و 

نقصان بیمه بگیرید.

معلومات مربوط به گارانتی و بیمه
digitaleslernen.oead.at/garantie-versicherung

ه دستگا ینه  هز
BMBWF خبش بزرگی از هزینه های خرید را بر عهده می 

گیرد. طبق قانون فدرال در مورد تأمین مالی دیجیتالی 
ساخنت دروس مکاتب )SchDigiG(، والدین یا رسپرستان 
باید یکبار 25 درصد از قیمت دستگاه را پرداخت کنند. 

این حدود 100 یورو می شود و بسته به نوع دستگاه کمی 
متفاوت می باشد.

مکتب تغییر 
اگر طفل تان در مکتب دیگر داخله می گیرد و مکتبی را 

انتخاب کند که از نوع دیگری این دستگاه استفاده می کند، 
تبادله دستگاه اجنام می شود. تبادله دستگاه یک پیشهناد 
اختیاری، دارای هزینه و پایدار برای رسپرستان قانونی 

است.

  OeAD  کیست؟
OeAD اداره معارف و بین املللی سازی اتریش است. 
بیش از 60 سال می شود که به افراد و مؤسسات از 

خبش های معارف، ساينس، حتقیق و فرهنگ با برنامه 
های آینده نگر مشوره، ترویج داده و شبکه سازی می 

کند.
BMBWF OeAD  را به مدیریت معلیاتی این طرح 

دستگاه مامور کرده است.
oead.at

آیا پرسشی دارید؟ ما 

برای مشا اینجا هستیم!

T +43 720 080 356

digitaleslernen.oead.at  

digitaleslernen@oead.at

هزینه های انواع دستگاه
digitaleslernen.oead.at/geraete

digitaleslernen.oead.at/geraeteboerse
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