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ستجد معلومات تفصيلية حول ذلك اجلدول الزمين ألولياء األمور
يف كتيب أولياء األمور

ُيكنك التأمني

 عىل جهازك !

ستجد االسمتارة عرب 

اإلنرتنت اخلاصة 

باإلعفاء هنا

ستجد االسمتارة عرب 

االنرتنت لتأكيد 

الرشوط واألحاكم 

العامة هنا

مبجرد بدء الدراسة، ستتلىق، بصفتك ويل األمر، 
مستنًدا من مدرستك حيتوي عىل معلومات حول 

الرشوط واألحاكم العامة وحول دفع نصبيك 
من املدفوعات. ستجد يف هذا املستند مرجًعا 

لملدفوعات اخلاصة بك باإلضافة إىل روابط 
االسمتارات عرب اإلنرتنت لتأكيد الرشوط 

واألحاكم العامة وطلب اإلعفاء )لملستفيدين(.

افتح الرابط اخلاص باالسمتارة عرب اإلنرتنت 
لتأكيد الرشوط واألحاكم العامة يف متصفحك. 

برجاء قراءة الرشوط واألحاكم العامة، وذكر 
الرمق املرجيع لملدفوعات اخلاص بك، 

واملوافقة عن طريق إرسال االسمتارة اخلاصة 
بالرشوط واألحاكم العامة. تأكيد الرشوط 

واألحاكم العامة ُيعد رشط احلصول عىل 
اجلهاز.

برجاء حتويل مبلغ مسامهتك البالغ 25% إىل 
احلساب املذكور يف معلومات الدفع. يف ظل 

ظروف معينة، ُيكن إعفائك من دفع مبلغ 
مسامهتك عن طريق اسمتارة عرب اإلنرتنت. وتقوم 

واكلة احملاسبة )BHAG( مبعاجلة طلبات اإلعفاء 
وتوفر معلومات يف الوقت املناسب حول نتيجة 

ُمعاجلة الطلبات. أسباب اإلعفاء انظر 

عندما توافق عىل الرشوط واألحاكم العامة، يمت تسلمي اجلهاز 
لطفلك يف الفصل. يأيت اجلهاز مع مضان ملدة 4 سنوات. 

ستتلىق تأكيًدا بالقبول مع حتديد اجلهاز والرمق املسلسل والرمق 
املرجيع للدفع. ستحتاج إىل هذه البيانات )الرمق املسلسل، 

والرمق املرجيع للدفع( للعمليات التنظميية الالحقة، عىل سبيل 
املثال يف مطالبات الضامن. وباستخدام الرمق املسلسل للجهاز، 

يمت مضان ختصيص جهاز بعينه لطفلك، والذي مت توثيقه أيًضا 
من قبل املدرسة.

يتيح استخدام اجلهاز دروًسا حديثة تهسل التعمل 
الخشيّص، وتأخذ يف االعتبار البيئة احلالية 
لطفلك وتوفر العديد من اإلماكنيات لتشكيل 

احلصص الدراسية. ُيكن لطفلك أن يستخدم 
اجلهاز يف املزنل أيًضا. املعلومات 

ــى معلومــات  الحصــول عل
لدفــع الشــروط واألحــكام  ا

العامــة

 املوافقــة عــىل الرشوط
واألحــاكم العامــة

لدفــع أو اإلعفــاء ا

احلصــول عــىل اجلهاز

 اســتخدم اجلهــاز يف
الدراســية  احلصــص 

املزنل ويف 
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