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Plani i udhëtimit për kujdestarët ligjorë
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Marrja e informacioneve të
përgjithshme dhe pagesës

2
Pëlqimi për Kushtet
e Përgjithshme

3
Pagesa ose
përjashtimi
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4
Marrja e pajisjes

5

Përdorni pajisjen në
klasë dhe në shtëpi

Informacione më të hollësishme
për këtë Ju mund ti gjeni në
broshurën për kujdestarët ligjorë

Sapo të fillojë shkolla, ju si kujdestar ligjor do
të merrni një dokument nga shkolla juaj me informacion mbi Kushtet e Përgjithshme (AVB) dhe
si të paguani kontributin tuaj. Në këtë dokument
do të gjeni referencën tuaj të pagesës, si dhe
lidhjet me format online për konfirmimin e
Kushteve të përgjithshme dhe kërkesën për
përjashtim (për përfituesit).

Hapni lidhjen me formularin online për
konfirmimin e Kushteve të Përgjithshme
në shfletuesin tuaj. Ju lutemi lexoni
Kushtet e Përgjithshme, shkruani numrin
tuaj të referencës për pagesën dhe
pranoni Kushtet e Përgjithshme duke
paraqitur formularin. Konfirmimi i
Kushteve të Përgjithshme është një
parakusht për marrjen e pajisjes.
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Ju lutemi transferoni kontributin tuaj prej
25% në llogarinë e specifikuar në informacionin e pagesës. Në kushte të caktuara, ekziston
mundësia e përjashtimit nga kontributi perpër
online
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Nëse keni rënë dakord me Kushtet e Përgjithshme, pajisja do
t'i dorëzohet fëmijës suaj në klasë. Pajisja vjen me një garanci
4-vjeçare. Ju do të merrni një konfirmim të pranimit që
identifikon pajisjen, numrin serial dhe referencën e pagesës.
Ju do të keni nevojë për këto të dhëna (numër serial, referencë
pagese) për përpunim të mëvonshëm organizativ, p.sh. në
rast garancie. Me numrin serial të pajisjes, garantohet një
përcaktim i qartë i pajisjes për fëmijën tuaj, i cili dokumentohet
edhe nga shkolla.
Përdorimi i pajisjes mundëson mësimdhënie moderne që lehtëson mësimin e
personalizuar, merr parasysh mjedisin
bashkëkohor të fëmijës suaj dhe ofron
shumë mundësi për hartimin e mësimit.
Fëmija juaj gjithashtu mund ta përdorë
pajisjen në shtëpi. Informacione:
digitaleslernen.oead.at/
de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps
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