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 .1مقدمة
قبل أن تتمكن من التقدم بطلب للحصول على المساعدة في تكاليف المدرسة عبر اإلنترنت ،فأنت بحاجة إلى تقديم بيان
عائلي .يمكنك الحصول على بيان عائلي في البلدية التابعة لمحل سكنك .يرجى أخذ جميع جوازات سفر األشخاص الذين
يعيشون معك في المنزل .عندما تحصل على إقرار بعدد أفراد األسرة ،التقط صورة له باستخدام هاتفك المحمول واحفظه
في هاتفك المحمول بحيث يمكنك العثور عليه بسهولة.
ثم أدخل الرابط التالي في متصفح اإلنترنت أو في شريط بحث جوجل على هاتفك المحمول:

www.tirol.gv.at/schulkostenbeihilfe
عندما تكون في الصفحة ،انتقل إلى النموذج عبر اإلنترنت.

انقر هنا على نموذج
عبر اإلنترنت .

امأل النموذج على هاتفك المحمول .ستجد المساعدة في الصفحات التالية من هذا الدليل.

3

 .2االستمارة عبر اإلنترنت

*تعني أنه يجب ملء الحقل

Hinuter scrollen/wischen

مقدم الطلب

يمكنك هنا إدخال التاريخ باستخدام
التقويم.
احرص عند الدخول على االلتزام
بتنسيق يوم/شهر/سنة.
اختر المسكن الرئيسي او
مسكن آخر
يمكنك هنا االختيار بين البحث عن
العنوان وإدخال العنوان .نوصي
باستخدام إدخال العنوان .ثم يمكنك
إدخال عنوانك في الحقول المعنية.

إذا قمت بإدخال عنوان بريدك اإللكتروني ،فسوف
تتلقى تأكيدًا على عنوان البريد اإللكتروني هذا
بعد إرسال النموذج عبر اإلنترنت.
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اسم الشخص الذي يملك الحساب

اذا اردت التقديم على مساعدة بداية المدرسة
ألكثر من طفل فيمكنك إضافة حقل او حقول
أخرى.

النقطة األولى تأكيد على تواجد الطفل بشكل
مستمر في نفس المنزل مع مقدم الطلب.
النقطة الثانية تأكيد على استالم مقدم الطلب
العانة االسرة الخاصة بالطفل.
النقطة الثالثة اختر سنة تقديم الطلب .
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امأل عدد افراد االسرة المذكورين في
البيان العائلي

امأل الحقل بعدد االفراد الحاصلين على
معاش شهري .دون ذكر قيمة المعاش

تظهر هنا حدود الدخل ،بنا ًء على
المعلومات الخاصة بك أعاله.
اختر أي من هذه الحدود اعاله تتوافق مع
دخلك في السنة الماضية.
قد يُطلب من مقدم الطلب اثبات عن
الدخل المحدد.

هنا قم بتحديد الملفات المطلوبة ،حمل
البيان العائلي المصور مسبقا ً او التقط
صورة مباشرة وانتظر حتى تكتمل عملية
التحميل.

6

اذا قدمت الطلب بدون ارفاق البيان :انتبه
العائلي  ،فيتوجب عليك تقديم البيان
العائلي في غضون شهر واحد واال سيتم
رفض الطلب.

يمكنك الغاء هذه الموافقة في أي وقت،
وفي هذه الحالة لن تتلقى أي تمويل او قد
تضطر الى سداد التمويل المستلم.

هنا تؤكد على ما يلي:





موافقتك على إرشادات التمويل وارسال
جميع المستندات.
انك تدرك انه يمكن تغريمك وانه يتعين
عليك إعادة المال إذا قدمت معلومات
كاذبة.
ان تخبر السلطات األخرى إذا لزم األمر
أنك تلقيت هذه المنحة.

إذا قمت بالنقر فوق "متابعة إلى صفحة التحكم" ،سيمكنك قراءة كل شيء مرة أخرى ومعرفة ما إذا كان كل شيء
صحي ًحا .تبدو نهاية صفحة التحكم كما يلي:
انقر هنا الرسال الطلب.

ستُفتح مافذة يمكنك من خاللها تنزيل الطلب كملف PDF
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