
مرصوفات اجلهاز
تتحمل الوزارة االحتادية للتعلمي والعلوم والبحث BMBWF جزًءا 

كبرًيا من مرصوفات الرشاء. وفًقا للقانون الفيدرايل اخلاص 
بمتويل معلية رمقنة احلصص الدراسية )SchDigiG(، يتعني عىل 
اآلباء أو األوصياء القانونيني دفع مسامهة تدفع ملرة واحدة متثل 
25 باملائة من سعر اجلهاز. ويبلغ ذلك حوايل 100 يورو وخيتلف 

املبلغ إىل حٍد ما حبسب نوع اجلهاز.

اإلعفاء من املسامهة الخشصية 
ميكن للعائالت األقل دخاًل التقدم بطلب للحصول عىل إعفاء من 

املبلغ الذي علهيم دفعه باستخدام منوذج عرب اإلنرتنت.

الضامن & التأمني 
يمت رشاء اجلهاز مع مضان مدته أربع سنوات. ويوىص بإبرام 

عقد تأمني ضد بعض األرضار وضد الفقدان.

 املرصوفات حبسب نوع اجلهاز
 digitaleslernen.oead.at/geraete

 معلومات حول الضامن & التأمني 
/digitaleslernen.oead.at

versicherung 

معلومات حول الدفع واإلعفاء
digitaleslernen.oead.at/befreiung

مبادرة منح األجهزة  
مبادرة منح األجهزة “التعمل الرمقي“ 

يه جزء من اخلطة املكونة من مثان نقاط لملدرسة الرمقية 
اليت طرحهتا الوزارة االحتادية للتعلمي والعلوم والبحث. يف 

العام الدرايس 2022/23، سيمت جتهزي الصف املدريس 
اخلامس بأجهزة رمقية „أجهزة حاسب محمولة أو أجهزة 

لوحية“ يف إطار هذه املبادرة.

ويمكن الغرض من هذه املبادرة يف توفري املتطلبات الرتبوية 
والتقنية للتدريس املدعوم بتكنولوجيا املعلومات ومتكني أطفال 

املدارس من االنتفاع بعروض التعلمي الرمقي يف ظل نفس 
الظروف.

األجهزة بوصفها أداة للتعمل والعمل
من خالل التجسيل لملشاركة يف هذه املبادرة، تلزتم املدارس 

باستخدام األجهزة يف الفصل الدرايس خلدمة األهداف 
الرتبوية ولهتيئة الظروف احمليطة الالزمة لذلك.

وتشارك حوايل 1500 مدرسة بالفعل يف هذه املبادرة، وهو ما 
ميثل ٪93 من مجيع املدارس اليت هلا حق املشاركة.

ورقة املعلومات هذه متوفرة كذلك 
بلغات متعددة  

digitaleslernen.oead.at/mediathek

التعمل الرمقي بوصفه فرصة! 
وجود األجهزة الرمقية يف الفصل الدرايس تعين توفري 

إماكنيات ال حرص هلا إلطالق العنان لإلبداع والتفكري املرتابط 
والتعمل املتنوع. مبادرة التعمل الرمقي تفتح األفق حلصص 

دراسية مجتع بني طرق التدريس املجربة والتقنيات اجلديدة، 
وبالتايل تحمس للتالميذ باكتشاف عوامل جديدة.

التعمل الرمقي مع الواكلة المنساوية 
OeAD  للتعلمي والتدويل

 OeAD هل لديك أسئلة؟ توفر الواكلة المنساوية للتعلمي والتدويل
ندوات عرب االنرتنت ألولياء األمور!

إالَم يشري االختصار OeAD ؟ 
االختصار OeAD يشري إىل الواكلة المنساوية للتعلمي والتدويل. 
عىل مدار 66 عاًما، تقدم الواكلة االستشارات والدمع والتواصل 
بني األخشاص واملؤسسات يف جماالت التعلمي والعلوم والبحث 
والثقافة من خالل الرباجم املوجهة حنو املستقبل. قامت الوزارة 

االحتادية للتعلمي والعلوم والبحث بتلكيف الواكلة المنساوية 
للتعلمي والتدويل OeAD باإلجراءات التشغيلية لتنفيذ ُمبادرة منح 

األجهزة يف سياق „التعمل الرمقي“.

oead.at

مواعيد الندوات عرب االنرتنت 
digitaleslernen.oead.at/

veranstaltungen 
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