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 ومعلومات الدفع  AVBاستالم شروط التعاقد العامة  .1

قبل بدء المدرسة بفترة قصيرة، ستتلقى، بصفتك الوصي القانوني، مستندًا من مدرستك يحتوي على معلومات حول شروط التعاقد  

نموذج ( المتعلقة بالمعدات ذات األجهزة الرقمية من الحكومة االتحادية، وكذلك دفع مبلغ المساهمة. يمكنك العثور على  AVBالعامة )

 zahlungsinfo-avb-https://digitaleslernen.oead.at/musterعلى  لهذا المستند

 رابطًا للنموذج عبر اإلنترنتالخاص بك وكذلك  الرقم المرجعي للدفعستجد في هذا المستند  

https://prs.digitaleslernen.gv.at  تأكيد شروط التعاقد العامة ( لغرض 1)صورةAVB، تقديم  و دفع مبلغ المساهمة   و

 . طلب اإلعفاء 

 ٪ أو طلب اإلعفاء25، دفع مبلغ المساهمة بنسبة AVBتأكيد شروط التعاقد العامة  .2

  طلب إعفاء أو لتقديمدفع مبلغ المساهمة ، و AVBتأكيد شروط التعاقد العامة  من أجل

 https://prs.digitaleslernen.gv.atبرجاء فتح الرابط التالي: 

 تنفتح هذه الصفحة:  

 
 prs.digitaleslernen.gv.at: الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني 1صورة  

https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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الخاص بك )صورة   الرقم المرجعي للدفع  بإدخالالنموذج عبر اإلنترنت  قم أوالً في  •
2.) 

في   أرقام فقط وحروف صغيرة(رمًزا كحد أقصى،  17الرقم المرجعي للدفع )تجد  

  " صغير L"هو حرف  "l"معلومات الدفع التي تلقيتها من مدرستك. برجاء مالحظة أن الحرف 

ولس حرف   العدد صفر حيث يُقصد به دائًما "0"" كبير. وكذلك األمر مع الرمز  iولس حرف "

"o.كبير " 

 
 للدفع إدخال الرقم المرجعي  :2صورة 

 توفير البيانات األساسية .2.1

 (. 3)صورة بياناتك الشخصية بعدها، يُرجى إدخال   •

 ! إدخال جميع البيانات بشكل صحيحيُرجى التأكد من    •

 
 : إدخال البيانات األساسية )بيانات الوصي القانوني(  3صورة 
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  إدخاله بشكل صحيح بشكل خاص، من الضروري التأكد من  عنوان البريد اإللكتروني مع  •
مرتين. لذلك، يُرجى التحقق منه بعناية فائقة! إذا لم يتم إدخال عنوان البريد اإللكتروني  

 . بدقة بالغة مرتين، فستظهر رسالة خطأ في النموذج
بالضبط بالتنسيق المحدد )يوم.شهر.سنة( حتى يتعرف عليه   تاريخ الميالديجب إدخال  •

النظام بشكل صحيح. هذا مهم بشكل خاص إذا تركت النموذج، على سبيل المثال بعد  
، واستدعائه مرة أخرى الحًقا. لكي تتمكن من إعادة إدخال  AVBتأكيد شروط التعاقد العامة 

عي للدفع الخاص بك، يجب عليك التحقق من تاريخ الميالد المحدد  النموذج مع الرقم المرج

 عند إدخال النموذج ألول مرة. 
دوًرا أساسيًا: على سبيل المثال، في حالة تعذر إرسال رسائل    عنوان السكنكما يلعب  •

البريد اإللكتروني إليك ألي سبب من األسباب، فسيتم إرسالها بالبريد. لذلك من المهم  
يتم إدخال العنوان بشكل صحيح. لذلك يجب أن يتكون العنوان من أحرف    بشكل خاص أن

 يُرجى إدخال بلد إقامتك في حقل »الدولة«.   وأرقام حتى يتم قبوله.
 (:4هنا )صورة  لنموذج مملوء بشكل صحيح يمكنك مشاهدة مثال   •

 
 : نموذج توضيحي مملوء بشكل صحيح4صورة 
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 AVBتأكيد شروط التعاقد العامة   .2.2

 صندوق معلومات: 

يُطلب من المدرسة تسليم الجهاز الرقمي فقط إذا قام األوصياء القانونيون بالتوقيع على شروط   
، فإنك تتعهد بدفع مبلغ  AVB. بالموافقة على شروط التعاقد العامة  AVBالتعاقد العامة  

ومة االتحادية مقابل الجهاز الرقمي )انظر  ٪ من السعر الذي تدفعه الحك25المساهمة بنسبة 

يورو ويمكن أن يختلف قليالً   100يبلغ حوالي وهذا SchDigiG .(قانون  2الفقرة  5أيًضا المادة 

 حسب نوع الجهاز. 
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول تكاليف الجهاز لكل نوع جهاز   

 digitaleslernen.oead.at/geraete. تحت 

يُعد تأكيد    (.5( رقميًا )صورة AVBالتعاقد العامة )في الخطوة التالية، يُرجى تأكيد شروط  •

  شرطًا الستالم الجهاز! AVBشروط التعاقد العامة 

 
 AVBتأكيد شروط التعاقد العامة  : 5صورة

 اآلن بدفع مبلغ المساهمة!  AVB: يُلزمك تأكيد شروط التعاقد العامة مهم

إعفاء من قّدم طلبًا للحصول على  أو .(2.3فصل )انظر  مبلغ المساهمة ادفع  بعد ذلك

 .(. 2.4فصل )انظر  المساهمة

في حالة دفع مبلغ المساهمة بالفعل دون االستعانة بالنموذج عبر اإلنترنت، على سبيل المثال عن طريق قسيمة الدفع أو  مالحظة:
. في هذه الحالة، وبعد تأكيد  عبر النموذج عبر اإلنترنتفال يتعين عليك إجراء الدفع مرة أخرى ، الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

كنك إلغاء التسجيل بالنقر فوق الزر األزرق »إلغاء التسجيل« )انظر أعلى اليمين( وغلق النموذج  ، يمAVBشروط التعاقد العامة 

بنجاح. إذا لزم األمر، يمكنك التحقق مما إذا كان تأكيد    AVBعبر اإلنترنت. وبذلك يكون قد تم إرسال تأكيد شروط التعاقد العامة 

 (. 2.5فصل  مرة أخرى في النموذج )انظر قد نجح عن طريق التسجيل  AVBشروط التعاقد العامة 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://digitaleslernen.oead.at/geraete


 6      صفحة 2022.11.30 مساعدة الوصي القانوني

 دفع مبلغ المساهمة  .2.3

 إذا أمكن، يُرجى استخدام وظيفة الدفع عبر اإلنترنت في النموذج عبر اإلنترنت. 

في حالة دفع مبلغ المساهمة بالفعل دون االستعانة بالنموذج عبر اإلنترنت، على  مهم: 
فال يتعين عليك إجراء  ، سبيل المثال عن طريق قسيمة الدفع أو الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

. في هذه الحالة، وبعد تأكيد شروط التعاقد العامة  عبر النموذج عبر اإلنترنتالدفع مرة أخرى 
AVBكنك إلغاء التسجيل بالنقر فوق الزر األزرق »إلغاء التسجيل« )انظر أعلى اليمين( وغلق  ، يم

 النموذج عبر اإلنترنت. 

 يجب مراعاة الخطوات التالية عند الدفع عبر النموذج عبر اإلنترنت:

معلومات  أسابيع من تاريخ إصدار 3بالموعد النهائي للدفع وهو  تأكد من االلتزام •

  . الدفع 

دفع باستخدام النموذج عبر اإلنترنت، يُرجى إدخال عنوان البريد اإللكتروني الذي  قبل ال •

سيتم إرسال تأكيد الدفع إليه بعد إجراء الدفع. ومع ذلك، هذا الحقل ليس إلزاميا. إذا لم  

 تقم بملئه، فلن تتلقى تأكيًدا للدفع. 

 «. الدفع عبر اإلنترنتبعدها، انقر فوق » •

 الدفع التالية لدفع مبلغ المساهمة باستخدام النموذج عبر اإلنترنت:يمكنك استخدام طرق  •
 بطاقة االئتمان )فيزا أو ماستركارد(  −
 (EPSالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت )تحويل  −

دفع مبلغ المساهمة    تمبعد إجراء الدفع، تنفتح صفحة جديدة تحتوي على المعلومات » •
، إذا  تأكيًدا بالدفع البريد اإللكتروني الذي قدمته( وستتلقى على عنوان 6« )صورة بنجاح

 . كنت قد قدمت عنوان بريد إلكتروني

 
 : تم الدفع بنجاح 6صورة 

وبالطبع، لك مطلق الحرية في دفع مبلغ المساهمة بطريقة أخرى، على سبيل   مالحظة: 

المثال عن طريق قسيمة الدفع أو الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. عند دفع مبلغ المساهمة،  
بالموعد  ، المطبوع على معلومات الدفع وأنك تلتزم الرقم المرجعي للدفعيُرجى التأكد من ذكر 

! إذا قمت بدفع مبلغ المساهمة باستخدام  أسابيع من تاريخ اإلصدار 3النهائي للدفع وهو 

المطبوع  QRرمز االستجابة السريعة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، فيمكنك استخدام 

. يتم بعد ذلك تحويل معلومات الدفع تلقائيًا إلى  على معلومات الدفع الخاصة بالتحويل
 ة عبر اإلنترنت. واجهة الدفع الخاص بالخدمات المصرفي

 يُرجى تفضيل الدفع عبر النموذج عبر اإلنترنت المقدم! من أجل تجنب األخطاء عند تخصيص مدفوعاتك لطفلك، 
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 اإلعفاء من مبلغ المساهمة  .2.4

"( على إمكانية  SchDigiGينص القانون االتحادي بشأن تمويل رقمنة الحصص المدرسية )"  •

 digitaleslernen.oead.at/befreiungعفاء تحت اإلعفاء من مبلغ المساهمة. تجد أسباب اإل

« لطلب إعفاء من دفع مبلغ  طلب اإلعفاءإذا كنت مستحًقا لإلعفاء، يُرجى النقر فوق » •

 (. 7المساهمة )صورة 

 
 : تقديم طلب اإلعفاء 7 صورة 

. إذا قمت بتنفيذ هذه الخطوة مباشرة  إدخال المعلومات الشخصيةإعادة منك اآلن  سيُطلب •

، فإن البيانات الشخصية تكون  AVBبعد ملء البيانات األساسية وتأكيد شروط التعاقد العامة 

مملوءة مسبًقا بالفعل في هذا العرض. إذا قمت بإدخال النموذج عبر اإلنترنت مرة أخرى، 
 (. 8صورة يُرجى ملء هذه البيانات مرة أخرى )

.(، يُرجى التأكد من إدخال  2.1فصل كما هو الحال مع ‘مداد البيانات األساسية )انظر  مالحظة: 

 جميع البيانات بشكل صحيح. 
 

https://digitaleslernen.oead.at/befreiung
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 البيانات الشخصية في خطوة اإلعفاء من مبلغ المساهمة  :8صورة  

، على انطباق سبب  كإثبات ( وقم9)صورة سبب اإلعفاء الذي ينطبق على طلبك  اختر •

 )إشعار/إشعارات(.  مستند رسمي واحد أو أكثر اإلعفاء عليك، بتحميل 

 مهم:  

اإلشعارات  . يمكن استخدام جميع صفحات المستند الرسمي )اإلشعارات(يجب تحميل   •
الكاملة فقط التي تؤكد استالم إحدى اإلعانات المذكورة )أسباب اإلعفاء( لتقديم طلب  

 معين.
:  فقط باستخدام النموذج عبر اإلنترنتيمكن تقديم طلبات اإلعفاء  •

https://prs.digitaleslernen.gv.at 

 منطبًقا بالفعل!  أحد أسباب اإلعفاء يجب أن يكون الطلب عند تقديم   •
، أنه في يوم تقديم الطلب، يجب الحصول على الحد األدنى المضمون للدخل أو  يعنيوهذا    •

  جميع صفحاتأي سبب آخر من األسباب القانونية لإلعفاء! من الضروري أن تقوم بتحميل 
 اء بنجاح! إكمال طلب اإلعفاإلشعار الخاص بك، وإال فلن يتم 

https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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 اختيار أسباب اإلعفاء. :9صورة 

 (.10« )صورة إرسال طلب اإلعفاءقم بتأكيد الحقول اإللزامية المميزة بعالمة * وانقر فوق » •

 
 قم بتحميل مستندات اإلثبات وتأكيد الحقول اإللزامية.  :10صورة 

بمجرد إرسال طلب اإلعفاء بنجاح، ستتلقى على عنوان البريد اإللكتروني الذي قدمته   •

لقد تلقينا طلب اإلعفاء الخاص  عالوة على ذلك، ستظهر صفحة جديدة بها عبارة » .تأكيًدا
 (. 11« في )صورة بك.

 
 تم إرسال طلب اإلعفاء بنجاح  :11صورة 
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المستند الرسمي أو إذا كنت ترغب في تقديم المزيد من  إذا نسيت تحميل جميع صفحات  •
(  .2.5انظر فصل المستندات، فيمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال النموذج مرة أخرى )

(. الشرط  12وإضافة المستندات الخاصة بك ضمن »تسليم مستندات اإلثبات« )شكل 

( لم  BHAGيد من المستندات هو أن وكالة المحاسبة االتحادية )األساسي لتحميل المز

ترسل بعد أي معلومات حول الموافقة على طلبك أو رفضه أو تعديله إلى البريد اإللكتروني  
 أو العنوان البريدي الذي قدمته. 

  
 تسليم مستندات اإلثبات  :12صورة  

عبر البريد اإللكتروني أو العنوان   بإخبارك ( BHAGوكالة المحاسبة االتحادية )تقوم   •

 البريدي الذي قدمته إذا تمت الموافقة على طلبك أو رفضه أو إذا كان التعديل مطلوبًا.

إذا كان من الضروري تعديل طلبك، فيُرجى أيًضا إضافة مستنداتك ضمن »تسليم مستندات   •
طلبك على واجهة   (. يمكنك االطالع على معلومات حول حالة 11اإلثبات« )الشكل 

 »اإلعفاء« للنموذج عبر اإلنترنت. 

 الدخول إلى النموذج مرة أخرى  .2.5

في حالة تسجيل الدخول بالفعل وترغب في العودة إلى النموذج في وقت الحق، فيجب عليك إدخال تاريخ الميالد )للوصي القانوني(  

 ( . 13)صورة  AVBلغرض التحقق، والذي أدخلته مسبقًا في سياق تأكيد شروط التعاقد العامة 
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 أدخل تاريخ الميالد لغرض التحقق. :13 صورة

 للمدرسة واستالمها، بدء فترة الضمان تسليم األجهزة .3

أربعة  لألجهزة والبالغة  فترة الضمانيتم تسليم األجهزة إلى مدرستك. بمجرد أن يتم تسليم األجهزة إلى المدرسة من قبل المورد، تبدأ 
لدفع. ستحتاج إلى هذه  ، والذي يحتوي على معلومات حول الجهاز والرقم التسلسلي والرقم المرجعي ل مستند استالم . ستتلقى  أعوام 

البيانات )الرقم التسلسلي، الرقم المرجعي للدفع( للمعالجة التنظيمية الالحقة، على سبيل المثال لمطالبات الضمان. ويضمن الرقم 
وثيقة  التسلسلي للجهاز تمييًزا واضًحا للجهاز لطفلك، والذي تم توثيقه أيًضا من قبل المدرسة. لذلك، يُرجى التأكد من االحتفاظ ب

 االستالم في مكان آمن، وإذا لزم األمر، اجعلها جاهزة لسنوات بعد إصدارها لتأكيد مطالبة الضمان الخاصة بك. 

 تسليم األجهزة للطالب وإبرام عقد تأمين اختياري .4

  ، فسيحصل طفلك على الجهاز من المدرسة!AVBإذا قمت بتأكيد شروط التعاقد العامة 

 األمور إبالغ المدرسة إذا كانوا قد دفعوا بالفعل مقابل األجهزة أو إذا تم تقديم طلب إعفاء! ال يتعين على أولياء 

يتم تسليم األجهزة عادة في الفصل. وإذا تم الدفع أو اإلعفاء، فسيحصل طفلك أيًضا على ملكية الجهاز عند التسليم. وتظل  

 ير المدرسة. األجهزة ملكًا للطالب، حتى بعد االنتهاء من المدرسة أو تغي

إن األمر يتعلق بملكية محددة الغرض: حيث يظل الجهاز مخصًصا لالستخدام كأداة عمل خالل الدروس المدرسية. وتنتقل  

مسؤولية الجهاز أيًضا إلى الطالب وأولياء أمورهم أصحاب الملكية، ويجب أن يكون الجهاز جاهًزا لالستخدام خالل  

إببرام   . يُوصى بمطالبة الضمان أو طلب إصالحه  ز، يجب على أولياء األمور التقدمالحصة المدرسية. في حالة تعطل الجها

 وهو أيًضا مسؤولية ولي األمر.  عقد تأمين 

➔ digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung 
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من خالل استخدام الجهاز، يتسنى سير الحصة المدرسية على نحو عصري، األمر الذي يُسهل التعلم الُمخصص، والذي يأخذ في  
االعتبار البيئة المعيشية الحالية لطفلك ويوفر العديد من االحتماالت لتصميم الحصص المدرسية. ويمكن لطفلك أيًضا استخدام الجهاز 

 !Saferinternet.atالعديد من النصائح في الموقع اإللكتروني في المنزل. ألق نظرة على 

➔ digitaleslernen.oead.at/tipps 
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