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1. Marrja e informacioneve të kushteve të përgjithshme të 
kontratës (KPK) dhe të pagesës 

Në kohën e duhur para fillimit të shkollës ju, si kujdestar ligjor, do të merrni nga shkolla juaj 
një dokument që përmban informacione lidhur me kushtet e përgjithshme të kontratës 
(KPK) për pajisjen me pajisje fundore dixhitale të Federatës si dhe për pagesën e pjesës tuaj. 
Në adresën e mëposhtme mund të gjeni një mostër aplikimi 
https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo  

Në këtë dokument gjeni referencën e pagesës si dhe një lidhje të formularit online 
https://prs.digitaleslernen.gv.at (Figura 1) për pranimin e KPK-së, pagesën e pjesës suaj dhe 
dorëzimin e kërkesës së përjashtimit. 

2. Pranimi i KPK-së, pagesa e 25% të pjesës suaj ose kërkesa e 
përjashtimit 

Për pranimin e KPK-së, pagesën e pjesës suaj ose dorëzimin e kërkesës së përjashtimit 
hapni lidhjen e mëposhtme: https://prs.digitaleslernen.gv.at  
Hapet kjo faqe:  

https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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Figura 1: Faqja kryesore e prs.digitaleslernen.gv.at  

• Ju lutemi, futni në fillim referencën e pagesës në formularin online (Figura 2).  

Referencën e pagesës (maks. 17 karaktere; vetëm numra dhe shkronja të vogla)  e gjeni 
në informacionin e pagesës, të cilin e merrni nga shkolla juaj. Ju tërheqim vëmendjen që 
shkronja "l" është një "L" e vogël dhe jo një "i" e madhe. Gjithashtu karakteri "0" është 
gjithmonë dhe ekskluzivisht numri zero dhe një "o" e madhe. 

 
Figura 2: Futni referencën e pagesës 

2.1. Të dhënat bazë janë deklaruar 

• Në fund, ju lutemi jepni të dhënat tuaja personale të (Figura 3).  

• Ju lutemi, kujdesuni që të jepni saktësisht të gjitha të dhënat!  
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Figura 3: Futja e të dhënave bazë (të dhënat e kujdestarit ligjor) 

• Veçanërisht duhet të keni kujdes që adresën e emailit ta futni dy herë saktë. Ju lutemi 
kontrollojeni atë me shumë kujdes! Nëse adresa e emailit nuk futet dy herë njësoj, në 
formular shfaqet një mesazh gabimi. 

• Datëlindjen duhet ta jepni në formatin e dhënë (dd.mm.vvvv), në mënyrë që sistemi ta 
dallojë saktë. Kjo ka rëndësi të veçantë nëse largoheni nga formulari p.sh. pasi të 
konfirmoni KPK-në dhe më vonë i kërkoni sërish. Për t'u futur sërish në formular me 
referencën tuaj të pagesës duhet të verifikoheni me datëlindjen e dhënë në futjen e 
parë. 

• Edhe adresa e banimit luan një rol të rëndësishëm. Nëse, për çfarëdo arsyeje p.sh. 
emailet nuk mund t'ju dërgohen, atëherë bëhet një dërgesë postare. Prandaj është 
veçanërisht e rëndësishme që adresa të regjistrohet saktë. Gjithashtu, adresa duhet të 
përbëhet patjetër nga shkronja dhe numra për t'u pranuar. Ju lutemi në fushën "vendi" 
futni vendin e vendbanimit tuaj.  

• Këtu mund të shihni një shembull të një formulari të plotësuar saktë (Figura 4): 
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Figura 4: Shembull formulari i plotësuar saktë 

2.2. Pranimi i KPK-së 

Kutia e informacionit:  

Shkolla është udhëzuar që dorëzimi i pajisjes dixhitale të bëhet vetëm pasi kujdestarët ligjorë 

të kenë nënshkruar KPK-në. Me anë të pranimit të KPK-së merrni përsipër të paguani pjesën 
tuaj në vlerën 25% të çmimit që Federata ka paguar për pajisjen dixhitale (shidh edhe nenin 
5, paragrafi 2SchDigiG). Kjo vlerë është rreth 10 euro dhe mund të ndryshojë pak në varësi të 
tipit të pajisjes.  
Informacione më të detajuara për kostot e pajisjes sipas tipit të pajisjes i gjeni në 
digitaleslernen.oead.at/geraete. 

• Në hapin tjetër ju lutemi pranoni kushtet e përgjithshme të kontratës (KPK) në mënyrë 
dixhitale (Figura 5). Pranimi i KPK-së është kusht për marrjen e pajisjes!  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://digitaleslernen.oead.at/geraete
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Figura 5: Konfirmo KPK-në 

ME RËNDËSI: Pranimi i KPK-së ju detyron gjithashtu që të paguani pjesën tuaj! 

Në vazhdim paguani pjesën tuaj (shih Kapitulli 2.3.) OSE ose kërkoni për një përjashtim nga 

pjesa juaj (shih Kapitulli 2.4.). 

SHËNIM: Nëse pjesën tuaj e keni paguar jashtë formularit online, për shembull nëpërmjet 
fletëpagesës ose online banking, atëherë nuk është e nevojshme që ta bëni edhe njëherë 
pagesën nëpërmjet formularit online. Në këtë rast, pasi të keni pranuar KPK-në mund të 
çregjistroheni nëpërmjet butonit blu "Çregjistrohu" (shih djathtas lart) dhe ta mbyllni 
formularin online. Në këtë mënyrë pranimi i KPK-së është dërguar me sukses. Në rast nevoje, 
duke u regjistruar sërish, mund të kontrolloni nëse pranimi i KPK-së ka funksionuar (shih 
Kapitulli 2.5). 
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2.3. Pagesa e pjesës tuaj 

Sipas mundësisë, ju lutemi përdorni funksionin e pagesës online në formularin online.  

ME RËNDËSI: Nëse pjesën tuaj e keni paguar jashtë formularit online, për shembull 
nëpërmjet fletëpagesës ose online banking, atëherë nuk është e nevojshme që ta bëni edhe 
njëherë pagesën nëpërmjet formularit online. Në këtë rast, pasi të keni pranuar KPK-në 
mund të çregjistroheni nëpërmjet butonit blu "Çregjistrohu" (shih djathtas lart) dhe ta 
mbyllni formularin online. 

Gjatë pagesës nëpërmjet formularit online duhet të vini re hapat e mëposhtme:  

• Kini kujdes që të respektoni afatin e pagesës prej 3 javësh duke filluar nga data e 

lëshimit të informacionit të pagesës.  

• Para se të paguani nëpërmjet formularit online, ju lutemi të jepni një adresë email, ku 

mund të dërgohet konfirmimi i pagesës pasi të kryhet pagesa. Megjithatë, kjo fushë nuk 

është fushë e detyrueshme. Nëse nuk e plotësoni, nuk merrni një konfirmim të pagesës.  

• Pastaj klikoni në "paguaj online". 

• Për pagesën e pjesës tuaj nëpërmjet formularit online keni në dispozicion llojet e 
mëposhtme të pagesës:  
− Kartë krediti (VISA ose Mastercard) 
− Online banking (transfertë bankare EPS) 

• Pasi pagesa të kryhet me sukses hapet një faqe e re me informacionin "Pagesa e pjesës 
tuaj u krye me sukses" (Figura 6) dhe në adresën email që keni dhënë merrni një 
konfirmim të pagesës nëse keni dhënë një adresë email . 

 
Figura 6: Pagesa u krye me sukses 

SHËNIM: Natyrisht jeni të lirë që pjesën tuaj ta paguani nëpërmjet një rruge tjetër, p.sh. me 
fletëpagesë ose online banking. Ju lutemi, gjatë pagesës së pjesës tuaj, mos harroni që të 
jepni patjetër referencën e pagesës, e cila është printuar në informacionin e pagesës dhe të 
respektoni afatin e pagesës prej 3 javësh duke filluar nga data e lëshimit! Nëse pjesën tuaj 
e paguani nëpërmjet online banking, mund të përdorni kodin QR për transfertën, i cili është 
i printuar në informacionin e pagesës. Në këtë rast informacionet e pagesës merren 
automatikisht në ekranin e pagesës të online banking. 

Për të evituar sa më shumë të jetë e mundur alokimin e pagesës suaj te fëmija juaj duhet të 
preferohet sa të jetë e mundur pagesa nëpërmjet këtij formulari online!  
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2.4. Përjashtimi nga pjesa juaj 

• Ligji federal i Austrisë "Për financimin e dixhitalizimit të mësimit shkollor ("SchDigiG") 
parashikon mundësinë për përjashtimin nga pjesa juaj. Arsyet e përjashtimit i gjeni në 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

• Në rastin e të drejtës së një pretendimit, ju lutemi klikoni "paraqit aplikim përjashtimi" 

për të paraqitur një aplikim për përjashtimin nga pjesa juaj (Figura 7). 

 
Figura 7: Paraqit aplikim për përjashtim 

• Tani do t'ju kërkohet që të jepni sërish të dhënat personale. Nëse e bëni këtë hap direkt 

pas plotësimit të të dhënave bazë dhe pranimit të KPK-së, në këtë mënyrë të dhënat 
personale janë plotësuar paraprakisht. Nëse do të hyni sërish në formularin online, ju 
lutemi plotësojeni atë sërish (Figura 8). 

SHËNIM: Ashtu si dhe për njoftimin e të dhënave bazë (shih Kapitulli 2.1.), ju lutemi tregoni 
kujdes që t'i jepni saktë të gjitha të dhënat. 
 

https://digitaleslernen.oead.at/befreiung
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Figura 8: Të dhënat personale në hapin e përjashtimit nga pjesa juaj  

• Zgjidhni arsyen e përjashtimit përkatëse për aplikimin tuaj (Figura 9) dhe ngarkoni 
si evidencë, që arsyeja e përjashtimit është konkrete, një ose disa dokumente 
zyrtare (vërtetime).  

ME RËNDËSI:  

• Të gjitha faqet e dokumentit zyrtar (vërtetimit) duhet të ngarkohen. Për paraqitjen e 
aplikimit mund të bashkëngjiten vetëm vërtetime të plota që vërtetojnë lidhjen e një 
prej shërbimeve (arsyeve të përjashtimit) të përmendura. 

• Aplikimet e përjashtimit mund të dorëzohen ekskluzivisht nëpërmjet formularit online: 
https://prs.digitaleslernen.gv.at  

• Që nga paraqitja e aplikimit duhet që të jetë konkrete një prej arsyeve të përjashtimit!  

• Kjo do të thotë që në ditën e paraqitjes së aplikimit duhet të ketë sigurim minimale ose 

një arsye tjetër e përjashtimit e përcaktuar me ligj! Është e rëndësishme që t'i ngarkoni 
të gjitha faqet e vërtetimit tuaj, pasi përndryshe aplikimi i përjashtimit nuk mund të 
përfundojë pozitivisht! Aplikimet e përjashtimit duhet të dorëzohen deri më 1 dhjetor 
të vitit përkatës (konkretisht deri më 30 nëntor, ora 23:59) . 

https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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Figura 9: Zgjedhja e arsyeve të përjashtimit. 

• Konfirmoni fushat e detyruara të shënuara me * dhe klikoni në "dërgo aplikimin e 
përjashtimit" (Figura 10). 

 
Figura 10: Ngarkoni dokumentet e evidencës dhe konfirmoni fushat e detyruara. 

• Në momentin që keni dërguar me sukses aplikimin e përjashtimit do të merrni një 
konfirmim në adresën email që keni dhënë. Përveç kësaj, shfaqet një faqe e re me 
"Aplikimi juaj i përjashtimit ka mbërritur te ne" (Figura 11). 

 
Figura 11: Aplikimi i përjashtimit u dërguar me sukses 
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• Nëse keni harruar që të ngarkoni të gjitha faqet e dokumentit zyrtar ose nëse dëshironi 
të dërgoni dokumente të tjera, këtë mund ta bëni duke hyrë sërish në formular (shih 
Kapitulli 2.5.) dhe të shtoni dokumentet tuaja nën "Dërko dokumente evidence" (Figura 
12). Kusht për ngarkimin e dokumenteve të tjera është që Agjencia e kontabilitetit e 
Federatës (BHAG) nuk ka dërguar ende në adresën që keni dhënë informacione lidhur 
me pranimin, refuzimin ose përmirësimin e aplikimit tuaj. 

   
Figura 12: Dërgo dokumente evidence 

• Agjencia e kontabilitetit e Federatës (BHAG) ju informon nëpërmjet adresës së emailit, 

adresë postare që keni dhënë nëse aplikimi pranohet apo refuzohet ose nëse nevojitet 
një përmirësim.  

• Nëse nevojitet përmirësim i aplikimit tuaj, shtoni gjithashtu dokumentet tuaja në "Dërgo 
dokumente evidence" (Figura 11). Një informacion përkatës lidhur me statusin e 
aplikimit tuaj e shihni në fushën "Përjashtimi" të formularit online. 
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2.5. Futja e re në formular 

Nëse jeni regjistruar një herë dhe dëshironi të hyni më vonë në formular, për verifikim duhet 
të jepni datëlindjen (e kujdestarit ligjor), që e keni dhënë më parë gjatë pranimit të KPK-së 
(Figura 13). 

 
Figura 13: Jep datëlindjen për verifikim. 

3. Dërgimi dhe dorëzimi i pajisjeve në shkollë, fillimi i periudhës së 
garancisë 

Dërgimi i pajisjeve bëhet në shkollën tuaj. Në momentin që furnitorët dorëzojnë pajisjet në 
shkollën tuaj fillon periudha e garancisë të pajisjeve prej katër vjetësh. Jo merrni një 
dokument dorëzimi, i cili përmban informacione lidhur me pajisjen, numrin serial dhe 
referencën e pagesës. Këto të dhëna (numri serial, referenca e pagesës) ju nevojiten për 
zhvillime të mëvonshme organizative p.sh. në raste garancie. Me numrin serial të pajisjes 
garantohet një renditje unike e pajisjes për fëmijën tuaj, i cili dokumentohet edhe nga 
shkolla. Prandaj, siguroni që ruani në mënyrë të sigurt dokumentin e dorëzimit dhe, nëse 
nevojitet, që ta gjeni edhe pas disa vitesh pas dorëzimit për të paraqitur pretendime lidhur 
me garancinë. 
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4. Dorëzimi i pajisjeve te nxënësit dhe lidhja opsionale e sigurimit 

Nëse keni pranuar KPK-në, fëmija juaj e merr pajisjen në shkollë!  

Kujdestarët ligjorë nuk janë të detyruar ta informojnë shkollën nëse e kanë paguar pajisjen 
ose nëse kanë kërkuar një përjashtim!  

Si rregull, dorëzimi i pajisjeve bëhet në shoqatën e klasës. Nëse është bërë pagesa ose 
përjashtimi, fëmija juaj me anë të dorëzimit merr edhe pronësinë për pajisjen. Pajisjet 
mbeten në pronësi të nxësve edhe pasi të mbarojnë shkollën ose në rastin e ndërrimit të 
shkollës. 

Këtu bëhet fjalë për pronësi me qëllim specifik: Pajisja parashikohet më tej për përdorimin si 
mjet punë në kuadrin e mësimit në shkollë. Me pronësinë edhe përgjegjësia për pajisjen 
kalon te nxënësit dhe kujdestarët e tyre ligjorë, pajisja duhet të jetë gati për përdorim për 
mësimin. Nëse pajisja prishet, kujdestarët ligjorë duhet të   njoftojnë një rast garancie ose të 
kërkojnë një riparim. Rekomandohet bërja e një sigurimi dhe është në gjithashtu përgjegjësi 
e kujdestarëve ligjorë. 

➔ digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung  

5. Përdorimi i pajisjeve në mësim dhe në shtëpi 

Nëpërmjet përdorimit të pajisjes bëhet i mundur një mësim modern, i cili lehtëson të 
mësuarit e personalizuar, i cili merr parasysh botën e sotme të jetës së fëmijës suaj dhe 
ofron shumë mundësi për organizimin e mësimit. Fëmija juaj mund ta përdorë pajisjen edhe 
në shtëpi. Hidhni gjithashtu një sy edhe shumë këshillave nga Saferinternet.at! 

➔ digitaleslernen.oead.at/tipps 

https://digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung
https://digitaleslernen.oead.at/tipps

