نقشه راه برای والدین
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در يافــت شــر ا يط و
ضو ا بــط عمومــی و
معلومــات پرد ا خــت
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مو افقــت بــا A V B
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پرد ا خــت يــا معافيــت

4
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در يافــت دســتگاه
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از ايــن دســتگاه در
صنــف و خا نــه
ا ســتفاده کنیــد

می توانید معلومات بيشرت در اين مورد را
در بروشور رسپرستان قانونی کسب کنيد

هنگامیکه که مکتب رشوع می شود ،مشا حبيث
رسپرست قانونی يک سند را از مکتب دريافت
خواهيد کرد که در آن معلومات در مورد رشايط
و ضوابط معومی ( )AVBو روش پرداخت
هسم تان ،موجود می باشد .در اين سند مشا
مرجع پرداخت تان و مهچنني لنک ها به فورم
های آنالين برای تائيد  GICو درخواست معافيت
از پرداخت (برای ذينفعان) ،خواهيد يافت.

لنک فورم آنالين را برای تائيد  GICدر براوزر
خود باز کنيد .لطفًا  AVBرا خبوانيد ،مشاره
مرجع پرداخت تان را داخل کرده و با ارسال
فورم با  AVBموافقت کنید .تائيد  AVBيک
پيش نياز برای دريافت دستگاه می باشد.
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لطفًا 25i%iپرداخت مشرتک را به حسابی که در
معلومات پرداخت ذکر شده است ،ارسال کنيد .در
رشايط خاص ،امکان معافيت از پرداخت مشرتک توسط
فورم آنالين موجود است .اداره حسابداری ()BHAG
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درخواست های معافيت از پرداخت را بررسی کرده
الين م
معلومات در مورد نتيجه ای بررسی را به وقت خود پرداخت را م عافيت از
در اينجا پي ی توانيد
رشيک می سازد .برای داليل معافيت ،به
 iung.دا کنيد:
 digitaleslernen.oead.at/befreiungمراجعه کنيد.
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اگر با  AVBموافق هستيد ،دستگاه در صنف به کودک تان
داده می شود .اين دستگاه  4سال مضانت دارد .يک تائيد
پذيرش را دريافت خواهيد کرد که دستگاه ،مشاره مسلسل و
مرجع پرداخت را مخشص می کند .مشا به اين معلومات
(مشاره مسلسل ،مرجع پرداخت) در فرايندهای بعدی سازمانی،
چون در صورت مضانت ،نياز خواهيد داشت .توسط مشاره
مسلسل دستگاه ،سپردن دستگاه بطور واحض به فرزند مشا
تضمني شده و توسط مکتب مستند می شود.

استفاده از اين دستگاه باعث می شود تا دروس
مدرن بشکل موثر و فردی ارائه شود ،حميط
کنونی کودک مشا در نظر گرفته شود و گزينه
می تواني
های زیادی برای ساختار بندی دروس ایجاد
تان را ب د دستگاه
شود .کودک مشا مهچنني می تواند از اين
 .oead.at/ميه کنيد!
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