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  پیسه پرداخت جزئیات و GTCرسید  .1

، سندی  به خود   مکتباز  مکتبدر ابتدای  به وقت مناسب راعنوان یک رسپرست قانون 
ایط عمویم قرارداد ) جزئیات شاملدریافت خواهید کرد که  برای تهیه  ( GTCدر مورد رسر

  در راای از این سند   نمونهتوانید خود است.  یم  بیمهپرداخت  ودیجیتال فدرال  وسائل
zahlungsinfo-avb-https://digitaleslernen.oead.at/muster  کنید  دریافت . 

مرجع تحوییل پیسه تان را دریافت کنید و لینک فورمه انالین  در این سند، شما میتوانید 
، تحوییلي بیمه خودش، و ارسال درخواست معافیت.   برای تائید یس نی جی

 یت بیمه د یا درخواست معافخو  بیمه% 25پرداخت   ،GTCتایید  .2

  ،بیمه معافیت درخواست ارسال یا خود بیمه پرداخت ،GTC تأیید برای
 
 لینک روی لطفا

 https://prs.digitaleslernen.gv.at کنید:  کلیک زیر
 شد:  خواهد باز صفحه این 

 
  عکس اول، صفحه اصیل

https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo
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•

 

 )شکل کنید ارسال آنالین رمفو در را خود پیسه پرداخت مرجع اول همه از لطفا
2 .) 
 در را (است قبول قابل کوچک حروف و اعداد فقط ،حروف 17 )حداکث   پرداخت مرجع

   یافت.  خواهید اید، کرده دریافت خود مکتب از که پیسه پرداختی  جزئیات
 
 متوجه لطفا

 ترتیب، همی    به  . نیست بزرگ  "i" یک و است کوچک  "L" یک "l"  حرف که باشید
 نیست.  بزرگ  "o" یک و است صفر عدد فقط و همیشه  "0" حرف

 
 عکس دوم، مرجع تحوییل پیسه خود را داخل کنید. 

 جزئیات اسایس را افشا کنید  .2.1

  ، لطفا معلومات شخیص تان را وارد کنید )عکس سوم(از آن بعد  •

 د. نتمام معلومات وارد شده صحیح یم باش کهاطمنان حاصل کنید   •

 
( عکس سوم )وارد کردن جزئیات اسایس،  جزئیات رسپرستان قانون   
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وری است.    طور درست به  بار دو آدرس ایمیل  این کهاطمینان از   • وارد شده است ض 
 یکسان وارد   بار  دوبرریس کنید!  اگر آدرس ایمیل  دقت  با رالطفا آن از آن پس 

 
دقیقا

 . دش خواهد ظاهر   فورم انالیندر  خطانشود، یک پیام 
 در قالب  •

 
 تاوارد شود ( DD/MM/YYYYشده ) مشخصتاری    خ تولد باید دقیقا

این کار بالخصوص در وقتی مهم است  .  کندتشخیص   راآن  طور درستسیستم به 
 دوباره آن  و ،GTC.  پس از تأیید شوید  خارج  رمفواز  شما  اگر که 

 
فراخوان     رابعدا

شوید، باید   رم فو  داخلخود  پیسه  ختمرجع پردا  باکنید.  برای اینکه بتوانید دوباره 
 تأیید کنید.  بودید،وارد کرده  دخول به فورم بارکه در اولی     راتاری    خ تولد خود  

شما به ایمیل به اګر  ، به طور مثال : داردنقش اسایس  همچنانآدرس محل سکونت  •
بنابراین، مهم است  یم شود.    انجامنقل پستی  ودلییل تحویل داده نشود، حمل  کدام

وری است که آدرس شامل    بر این اساسوارد شود.   طور درستکه آدرس به  ض 
 قسمتدر  راخود  اقامتپذیرفته شود.  لطفا کشور محل  تاباشد  اعداد  وحروف 

 وارد کنید.  "کشور"

شما میتوانید یک نمونه پر کردن صیح این فورم را در پایی   مشاهده کنید. )عکس   •
 چهارم( 

 
. عکس چهارم، فورم که صیح پر شده است  
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  GTCتایید  .2.2

 بکسه معلومات: 

تنها در صورنی تحویل دهد که   رادیجیتال   وسائلداده شده است که  فرمان مکتببه  •
موافقت یم   شما ،GTC باموافقت  باکرده باشد.    امضا را GTCقانون   رسپرستان
  رادیجیتال  وسائلدولت فدرال برای  توسطپرداخت شده  بیمهاز  ٪25کنید که 

دازید )همچنی   به بخش    SchDigiG( 2)  5بثر
 
  100مراجعه کنید(.  این مبلغ تقریبا

  جزئیاتباشد.  برای  فرق داشته یککم  وسائل نوعبسته به  امکان دارد  ویورو است 
لینک داده شده ، به وسائل  نوعبرای هر  وسائلبیشثی در مورد هزینه های 

eslernen.oead.at/geraetedigital  .مراجعه کنید 
ایط عمویم قرارداد )یدر مرحله بعد  • ید کنید ئتا یلدیجیت  صورتبه   را( GTC، لطفا رسر

وریگرفیی  از  پیش   GTC(.  تایید پنجمشکل مثیل ) !است وسائل مهم و ض 

 
Figure 1: Confirm GTC 

 !کند یم خود بیمه پرداخت به مجبور را شما همینطور ،حاال GTC تایید مهم: 

دازید )فصل   را ببینید( و یا  برای معافیت بیمه خود تان درخواست   ۲،۳بعدا، بیمه را بثر
 را ببینید(.  ۲،۴بفرستید )فصل  

ون بالق اگر خود بیمه توجه:   رسید، طریق از مثال د،ای کرده پرداخت انالین فورم از بث 
ورو دازید دوباره آنالین طریق از را پیسه که نیست ض   از پس توانیدیم حالت، این در .بثر
 سمت )باال شوید.  خارج سیستم از  »off Log« آنی  دکمه روی کردن کلیک با GTC تأیید
 . کنید بسته را آنالین مفور و ببینید( را راست

 کنید برریس توانید یم ،نیاز صورت در  . است شده تکمیل موفقیت با GTC تایید بنابراین  
 انجام میتوانید رمفو به دوباره ورود با را کار این . خث   یا دارد وجود GTC تایید آیا که

 کنید(.  مراجعه 2.5 فصل )به .دهید

  

https://digitaleslernen.oead.at/geraete
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 پرداخت بیمه خود:  .2.3

ید. اګر ممکن است، لطفا روش تحویلي پیسه    انالین را در فورمه انالین به کار ببر

ون از فورم انالینخود  بیمهیش اګر شما پیش از پمهم:  د، مثال از  پرداخت کرده ای بث 
ورو نیست که پیسه را از  دازید.  طریق آنالینطریق رسید، ض  در این حالت،   دوباره بثر

  خارجاز سیستم   «Log off»کلیک کردن روی دکمه آنی   با GTCتوانید پس از تأیید یم 
 . بسته کنید راآنالین  رمفو و ببینید(  راراست  سمت)باال  شوید. 

 در هنګام پرداخت از طریق فورم انالین، مراحل ذیر باید مراعات شود:  

  راپرداخت  معلومات صدورهفته از تاری    خ    ۳اطمینان حاصل کنید که مهلت پرداخت  •
ام بګزارید  . احثی

 آدرس ایمییل  مفورقبل از پرداخت از طریق  •
 
وارد کنید که تأیید  راآنالین، لطفا

اجباری   بخش پرداختاین   اماپرداخت پس از پرداخت به آن ارسال خواهد شد.  

 دریافت نیم کنید.   بیمه را  پر نکنید، تأیید پرداخت رانیست.  اگر آن 

 بعدا، باالی دکمه )انالین پرداخت کنید( کلیک کنید.  •

س تان دارید: ذیر برای پرداخت بیمه خود توسط فورم های   روش •  انالین در دسثی

−
 

 (Mastercard یا VISA) اعتباری کارت

−
 

 (EPS )انتقال آنالین بانکداری - 

  انجامموفقیت  باپرداخت سهم خود "اطالعات  باپس از پرداخت، صفحه جدیدی 
ارائه تاییدیه پرداخت به آدرس ایمییل که ارائه   صورتدر    و( 6باز یم شود )شکل   "شد

 واهید کرد. کرده اید دریافت خ
 پرداخت موفقانه انجام شد. )عکس ششم( 

دازید، به  روشبه  راخود   بیمه اختیار دارید تا شماالبته  توجه:  از   ،مثال طور دیگری بثر
 مطمی   شوید   بیمهپرداخت یا بانکداری آنالین.  هنگام پرداخت  پیشطریق 

 
خود، لطفا

  وذکر کنید  و کیم   نقص بدون راپرداخت  جزئیاتکه مرجع پرداخت چاپ شده روی  
خود از   بیمهپرداخت  صورترعایت کنید!  در   را  صدورهفته از تاری    خ    ۳مهلت پرداخت 

چاپ شده روی اطالعات پرداخت برای    QRد و طریق بانکداری آنالین، یم توانید از ک
خودکار به صفحه پرداخت   صورتپرداخت به   جزئیات بعدا،انتقال استفاده کنید.  

 منتقل یم شود.  شمابانکداری آنالین 

ی از       تاتان  پرداخت خود به فرزند جریاندر  خطاهر نوع برای جلوگث 
 
حد امکان، لطفا

 !دهید  انجام   آنالین مفورپرداخت از طریق این به ترجیح 
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 معافیت بیمه خود:  .2.4

"(  SchDigiG)" مکاتبکردن آموزش   تامی   مایل دیجیتل به فدرال در مورد  قانون •

در   را فراهم یم کند.  یم توانید دالیل معافیت  راامکان معافیت از سهم خود 
digitaleslernen.oead.at/befreiung  .دریافت کنید 

 برای ارسال درخواست معافیت از   واجد  صورتدر  •
 
ایط بودن، لطفا خود،   بیمهرسر

 (. را ببینید ۷کلیک کنید )شکل   (ارسال درخواست معافیت) روی 

  
 عکس هفتم، ارسال کردن درخواست معافیت  

وارد کنید.  در صورنی که  راشخیص  جزئیاتخواسته یم شود که دوباره   شمااز  حاال  •
 پس از پر کردن  رااین مرحله 

 
دهید،    انجام  GTCتأیید  واصیل  جزئیاتمستقیما

  رمفواین حال، اگر دوباره وارد  باشوند.   پر یم  عکسشخیص از قبل در این   جزئیات
 این  

 
 (. را ببینید  ۸دوباره پر کنید )شکل  را  جزئیاتآنالین شده اید، لطفا

 مطمی   شوید که  ،کنید(  سیل 2.1اسایس )به فصل  جزئیات افشای  توجه: مانند 
 
لطفا

وارد شده اند.  درستطور  به  جزئیاتهمه   

https://digitaleslernen.oead.at/befreiung
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 عکس هشتم، جزئیات شخیص در بخش معافیت از بیمه خود 

یک یا   و( را ببینید ۹کنید )شکل    انتخاب را شمابه درخواست  مربوطدلیل معافیت  •

معافیت که دلیل   بر اساس شواهدبه عنوان  را  (اداری  های چند سند رسیم )اعالمیه
 کنید.   را درخواست یم 

 مهم: 

اداری   اطالعاتاداری( باید آپلود شود.  فقط از    اطالعاتصفحات سند رسیم )  تمام •
تأیید یم کند، یم   راشده )زمینه معافیت(  مشخص فایده هایکه دریافت ییک از   کامل

 .کنددرخواست استفاده  از برای ارسال  توان

آنالین ارسال یم شود:   ماین فوردرخواست معافیت فقط از طریق  •
https://prs.digitaleslernen.gv.at 

 !باشد اجرادرخواست قابل   وقتدر   از پیشییک از دالیل معافیت باید  •

  از پیششده برای معافیت باید  مشخصست که زمینه های قانون  ا معنا  به ایناین  •
استفاده   به معافیت  دیگری در روز درخواست طرححداقل درآمد یا هر   طرحبرای 

وری است که  بغث  از آن کنید،   آپلوډ  راصفحات اطالعیه اداری خود  تمامشود!  ض 

https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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نشود!  .  حسابممکن است درخواست معافیت مثبت 

 
 عکس نهم، انتخاب دالیل برای معافیت 

 درخواست ارسال" روی بر و کنید تایید را (*) عالمه با شده مشخص اجباری های بخش
 کنید.  کلیک  "معافیت

 (. ببینید را ۱۰ )شکل 

 
وری را  تائید کنید. عکس دهم، سندهای ثبوتی را تائید کنید و بخش های ضر  

ارائه   برایشان به آدرس ایمییل که درخواست معافیت، تأیید  موفقانهپس از ارسال  •
درخواست معافیت  ما" با نو کرده اید دریافت خواهید کرد.  عالوه بر این، صفحه 

 (. را ببینید ۱۱ظاهر یم شود )شکل   "دریافت کردیم را شما

 
د. عکس یازدهم، درخواست معافیت موفقانه ارسال ش   
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کنید یا یم خواهید    آپلود   راصفحات سند رسیم    تمامکرده اید    فراموشکه    هنګام در   •
)به فصل    رمفوبه    دوبارهوارد کردن    با  را ارسال کنید، یم توانید این کار    را اضاف     اسناد
  انجام  "اثبات  اسناد  دوباره ارسال  "خود در زیر    اسنادافزودن    ومراجعه کنید.(    2.5

ط(.   را ببینید  ۱۲دهید.  )شکل    مرکزاضاف  این است که    اسناد  آپلود کردنالزم برای    شر
هایهنوز هیچ ( BHAGحسابداری فدرال )  در مورد تأیید، رد یا اصالح درخواست   خثی

کرده  شما ارائه  که  پستی  آدرس  یا  ایمیل  باشد. به  نکرده  ارسال   اید 

  
 عکس دوازدهم، اسناد ثبات را دوباره ارسال کنید. 

کرده    برایشان رواناز طریق ایمیل یا آدرس پستی که ( BHAGحسابداری فدرال ) مرکز  •
تایید یا رد شده باشد یا اصالح بعدی مورد نیاز باشد،   شماکه درخواست   هنګاماید در 

 . دادخواهد خثی  شمابه 

وری  شمابعدی درخواست  اصالحاگر  •  قسمتنث   در   راخود   اسناد  باز ، باشدض 
های(.   را ببینید  ۱۱اضافه کنید )شکل  ( اثبات  اسناد  مجددارسال ) به  مربوط خثی

آنالین مشاهده خواهید   مفور  "معافیت" مربوط بهدر  راوضعیت درخواست خود 
 .کرد
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 وارد شدن دوباره به فورم آنالین:  .2.5

 یک   هنګامدر  •
ً
  ووارد شده باشید  بارکه قبال

 
شوید، باید   فرموارد  دوبارهبخواهید بعدا

(  رسپرستیا  پدر تاری    خ تولد )  در طول   راقانون 
ً
این  به عنوان تأیید وارد کنید، که قبال

(. را ببینید ۱۳شکل ) GTCبودید.  تایید  کرده وارد   دوره

 
دهم، تاری    خ تولد را برای تائيدی وارد کنید.  ر  عکس سب 

وع آموزشگاه، به ها دستگاه تحويل و تحويل ي  .3 به شر
وع دوره ی ګرانتی  تحویل و برګزاری وسائل در آموزشګاه، شر

  وسائلگارانتی   ګی دورهچهار سال مدتتحویل داده یم شود.   شما مکتببه  وسائل •
یک سند  شما.  ګردد آغاز یم   ،تامی   کننده به آموزشگاه توسط وسائلتحویل  از  پس

  ومسلسل ، شماره وسائلبه  مربوط معلوماتدریافت خواهید کرد که    را تحوییل
)شماره   جزئیاتبعدی به این ن ن ان یم دهد.  برای پردازش سازمانش  رامرجع پرداخت 

ورت ، مرجع پرداخت( مسلسل ادعای گارانتی    صورتدر    ، مثال طور دارید، به  ض 
تضمی   یم کند که   را  تانبه فرزند  وسائلتخصیص واضح  وسایل مسلسلشماره 
 اطمینان حاصل کنید که بر این اساسنث   مستند شده است.   مکتب توسط

 
، لطفا

ورت هنګامدر   و هدارید امن نگ  جایدر   را سند تحوییل   صدورسال ها پس از   تا ض 

س داشته باشید   را، آن وسائل  کنید.   مطرح  رابتوانید ادعای ضمانت خود   تادر دسثی

 انعقاد اختیاری قرارداد بیمه وتحویل دستگاه به دانشجویان  .4
 !کند یم دریافت مکتب از را وسائل شما فرزند کردید، تأیید را GTC که هنگایم

  که هنګام در قانون   رسپرست 
ً
 درخواست یا اند کرده پرداخت را وسائل قیمت قبال

 !دهند خثی  مکتب به نیستند مجبور اند، داده معافیت
 شما فرزند معافیت، یا پرداخت از پس  شود.  یم انجام صنف در معموال وسائل تحوییل
 مکتب از شدن فارغ از پس حتی  وسائل این  آورد.  یم دست به همچنان را وسائل مالکیت

 ماند.  یم بافی  متعلم مالکیت در مکتب تغث   از پس یا
 
  یک این

 
 کار ابزار یک طور به استفاده برای همچنان وسائل است:  خاص هدف با ویژگ

 و متعلم عهده بر همچنان وسائل مسئولیت  است.  شده گرفته نظر در دریس صنف در
  باشد.  آماده صنف داخل در استفاده برای باید وسائل  است.  مالکیت با آنها رسپرستان

 جور فرمان یا کند ارائه نامه ضمانت ادعای باید متعلم رسپرست شد، خراب دستگاه اگر
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 پدر عهده بر همچنان آن مسئولیت و شود یم توصیه برایش بیمه  . بدهد کردنش
  digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung . باشد یم (رسپرست)

 صنف استعمال وسائل در خانه و  .5

 یم آسان را شخیص آموزش که کند یم پذیر امکان را عرصی آموزیسر  وسائل از استفاده
د یم نظر در را شما فرزند فعیل محیط کند،  او درس طراج برای را زیادی امکانات و گث 
 نکات به  کند.  استفاده خود خانه در وسائل از تواند یم ناهمچن شما فرزند  . کند یم ارائه

 !بیندازید نظر ذیر لینک در Saferinternet.at از بسیاری

➔ digitaleslernen.oead.at/tipps 
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