
هزینه دستگاه
BMBWF خبش بزرگی از هزینه خرید دستگاه ها را بر عهده می 

گیرد. طبق قانون فدرال برای تامین مالی دیجیتالی کردن دروس مکاتب 
)SchDigiG(، یک بار هسم خشصی 25 درصد از قیمت دستگاه باید 
توسط رسپرست حقوقی پرداخت شود. این رمق حدود 100 یورو می 

شود و بسته به نوع دستگاه، می تواند کمی متفاوت باشد.

معافیت از هسم خشصی 
خانواده هایی که وضعیت مالی شان ضعیف است، می توانند با 

استفاده از فورم آنالین برای معافیت از هسم خشصی درخواست دهند.

تضمین و بیمه 
دستگاه ها با تضمین چهار ساله خریداری می شوند. توصیه می 

شود در مقابل خسارت و نقص خاص بیمه بگیرید.

 هزینه هر نوع دستگاه 
 digitaleslernen.oead.at/geraete

 معلومات در مورد تضمین و بیمه 
/digitaleslernen.oead.at

 versicherung

معلومات در مورد پرداخت و معافیت
digitaleslernen.oead.at/befreiung

ابتکار دستگاه 
 ابتکار دستگاه „آموزش دیجیتال“ 

ابتکار دستگاه „آموزش دیجیتال“ خبشی از
طرح 8 ماده ای برای مکتب دیجیتال وزارت معارف، علوم و 

حتقیقات فدرال، می باشد. در سال تعلیمی 2022/23، صنوف 
پمجن به عنوان خبشی از این طرح با دستگاه های دیجیتال )لپ تاپ 

یا تابلیت( جمهز خواهند شد.

هدف از این ابتکار ایجاد پیش نیازهای آموزشی و فنی برای 
تدریس مبتنی بر تکنالوجی معلوماتی و امکان دسرتسی شاگردان 

مکتب به آموزش دیجیتال حتت رشایط مشابه، است.

دستگاه ها به عنوان جتهیزات آموزش و کار
مکاتب با راجسرت منودن  برای رشکت در این طرح متعهد می شوند 

که از دستگاه ها به صورت آموزشی در صنوف استفاده کرده و 
رشایط چارچوب الزم را برای این کار ایجاد کنند.

در حال حارض حدود 1500 مکتب در این طرح رشکت می کنند که 
93 درصد از کل مکاتب واجد رشایط را تشکیل می دهند.

این ورق معلوماتی در چندین زبان نیز 
موجود است 

digitaleslernen.oead.at/mediathek

 
آموزش دیجیتال به عنوان یک فرصت! 

دستگاه های دیجیتال در صنوف به معنای امکانات ناحمدود برای 
خالقیت، تفکر شبکه ای و آموزش متنوع است. ابتکار آموزش 

دیجیتال صنوفی را باز می کند که روش های تدریس آزموده شده 
را با تکنالوجی جدید ترکیب می کند و بنابراین به شاگردان اجازه 

می دهد تا خبش های جدید را کشف کنند.

OeAD آموزش دیجیتال با
کدام پرسشی دارید؟ OeAD وبینارهایی را 

برای رسپرستان حقوقی ارائه می دهد!

OeAD چيست؟ 
OeAD اداره آموزش و بین املللی سازی اتریش است. این 

اداره به مدت 60 سال به مشاوره، ترویج و شبکه سازی افراد و 
مؤسسات آموزشی، عملی، حتقیقی و فرهنگی با برنامه های آینده 
 OeAD ،نگر پرداخته است. وزارت معارف، علوم و حتقیقات فدرال

را با مدیریت معلیاتی ابتکار دستگاه „آموزش دیجیتال“ مأمور 
کرده است.
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تاریخ های وبینار 
digitaleslernen.oead.at/

veranstaltungen 

ما برای مشا اینجا هستیم
تلیفون
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