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.1البداية
قبل أن تستطيع طلب معونة بدء المدرسة عبر اإلنترنت ،فإنك تحتاج إلى تأكيد ميزانية المنزل .تحصل على تأكيد ميزانية المنزل في بلدة إقامتك.
من فضلك قم بإحضار جوازات السفر لجميع األشخاص القاطنين معك في المنزل.
عندما تحصل على تأكيد ميزانية المنزل ،قم بتصويرها باستخدام الهاتف الجوال ،وخزنها به بحيث يُمكنك إيجادها بسهولة.
ثم قم بإدخالها في متصفح اإلنترنت في قائمة البحث عبر جوجل من خالل الرابط التالي:
www.tirol.gv.at/schulstarthilfe
عندما تدخل على الصفحة ،توجه إلى االستمارة عبر اإلنترنت.

قم بالنقر على االستمارة
عبر اإلنترنت من هنا

ستجد على الصفحة التالية من الدليل المعونات األخرى .قم بملء االستمارة على هاتفك الجوال.
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.2االستمارة عبر اإلنترنت
معونة بدء المدرسة
قسم المجتمع والعمل
العنوان Innsbruck 6020،Heiliggeiststraße 7
رقم سجل معالجة البيانات 0059463
هاتف 3142 508 512 43+
البريد اإللكتروني
gesellschaft.arbeit@tirol.gv.at

تخزين مؤقت
تحميل
من فضلك قم بمراعاة التعليمات الخاصة باإلجراءات /
واالستمارة ،ومساعدات الملء ،والمعلومات العامة لصيغ
الملفات.
مقدم  /مقدمة
الطلب
الحساب البنكى
األطفال
الميزانية
الملحقات
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إقرار بالموافقة
موافقة مستنيرة
مقدم  /مقدمة الطلب
نوع األفراد*

* تعني هذه العالمة أن هذا
الحقل يجب ملؤه

ال ُمقدم
اإلسم األول*
اسم العائلة*
تاريخ الميالد*
الجنس*

يُمكنك هنا إدخال التاريخ عبر
النتيجة .عند اإلدخال يرجى مراعاة
التنسيق.DD.MM.JJJJ

ذكر
أنثى
الدرجة األكاديمية قبل االسم
الدرجة األكاديمية بعد االسم
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العنوان
النوع*
من فضلك قم باالختيار:
الشارع*

اختيار محل السكن
الرئيسي أو محل السكن
الفرعي

رقم المنزل*

وحدة االستخدام  /األعلى

الرقم البريدي*

المكان*

المدينة*
النمسا
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معلومات االتصال
االتصال عبر الهاتف
الرقم
نوع الرقم
من فضلك قم باالختيار
إضافة سطر

تجاري ،خاص ،هاتف
محمول ،فاكس

عنوان البريد االلكتروني*

الحساب البنكى

عند إدخال بريدك اإللكتروني
تحصل بعد إرسال االستمارة عبر
اإلنترنت على تأكيد عبر هذا البريد
اإللكتروني.

صاحب  /صاحبة الحساب*

المؤسسة المصرفية*

*IBAN

*BIC

المواصلة
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تاريخ الميالد*

إذا أردت طلب معونة بدء المدرسة
ألكثر من طفل،يُمكن إضافة سطر لكل
طفل تالي من هنا

الجنس*

األطفال
اإلسم األول*
اسم العائلة*
ذكر
أنثى
إضافة سطر
أؤكد أن جميع األطفال المذكورين والمطلوب معونة بدء المدرسة من أجلهم
يعيشون ضمن ميزانية المنزل المشتركة مع مقدم  /مقدمة الطلب*.
نعم ال
أؤكد أن جميع األطفال المذكورين ،والمقدم طلب الحصول على معونة بدء المدرسة
ألجلهم هم من األشخاص الحاصلين على إعانة أسرة مقدم  /مقدمة الطلب.
نعم
ال
الطلب للعام الدراسي*
العودة
المواصلة
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ال يُذكر الدخل ،بل عدد األشخاص
الذين لديهم دخل

الميزانية
تنبيه :جميع بيانات ميزانية المنزل متعلقة بالعام الميالدي السابق
لتقديم الطلب.
عدد جميع األشخاص القاطنين سويًا ضمن في المنزل (إجمالي عدد
األشخاص)*
األشخاص الذين لديهم دخل خاص منهم*

تجد هنا المزيد من المعلومات عن حساب الدخل.

العودة
المواصلة
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قم هنا بتحميل
تأكيد ميزانية
المنزل
المصورة من
قبل ،أو قم
بتصويرها
بشكل ُمباشر

الملحقات

يُمكن إتمام الطلب فقط عند إرسال جميع الوثائق الضرورية.

تأكيد ميزانية المنزل الحديث التابع لبلدة اإلقامة
اختيار الملف
لم يتم اختيار شيء
العودة
المواصلة
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إقرار بالموافقة
فيما يلي أقوم باإلدالء بموافقتي على التحري اإللكتروني عن بياناتي الضرورية
للعمل على هذا الطلب من قبل السجل السكاني المركزي (طالما كان متواجدًا هنا)
بغرض تأكيد البيانات المذكورة من قبلي ،طالما كانت ذلك ممكنًا لدى مصلحة
حكومة مدينة تيرول.

في حالة عدم موافقتي أو إذا كانت الموافقة اإللكترونية غير
ي تقديم جميع الوثائق المطلوبة مني
ممكنة ،فإنني أعلم أنه عل ّ
ي أن أرفق الطلب.
بنفسي ،وأنه عل ّ
تم إدخال اإلقرار بالموافقة*
نعم
ال
العودة
المواصلة

يُمكن التراجع عن هذه الموافقة في أي وقت .في هذه الحالة ال يُمكن
ضمان تقديم المعونة أو يجب استرداد األموال نتيجة لضمان المساعدة
تحت ظروف محددة.
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موافقة مستنيرة
ألتمس منح معونة بدء المدرسة من موارد معونة األسرة لمدينة تيرول.
أعلن بوضوح
• أنني موافق على جميع الشروط اإلطارية ،والشروط التوجيهية معونة بدء
المدرسة ومعونة األسرة الخاصة بمدينة تيرول بالكامل من حيث المحتوى،
وأنني أقدم جميع الوثائق الضرورية عند الطلب؛
•أنني أعرف أن وجود بيانات أو أدلة خاطئة أو مزورة يؤدي إلى عواقب
قانونية ،وإلزام بالسداد إلى مدينة تيرول؛

ً
(مثال
•أنني سأخطر السلطات األخرى  -في حال الضرورة -
مصلحة الضرائب) عن هذا الدعم.

أقر بأن دخل األسرة للعام السابق (واحد على اثنى عشر من العام
بشكل صافي) لم يتخطى مبلغ  ...يورو.
تم قراءة وقبول الموافقة المستنيرة *

العودة

تنبيه :اقرأ تما ًما لتعرف أن دخل
األسرة ليس أكبر من ذلك

المواصلة حتى صفحة التحكم
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عندما تقوم بالضغط على "المواصلة حتى صفحة التحكم" تستطيع أن تقرأ مرة أخرى ،وأن تتأكد أن كل شيء على ما يرام.
تبدو نهاية الصفحة كالتالي:
تم قراءة وقبول الموافقة المستنيرة

قم بالنقر هنا
إلرسال طلبك.

إرسال

العودة

ستنفتح لك نافذة يمكنك تحميل الطلب من خاللها على شكل.PDF
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