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 -1مقدمه
پیش از آنکه بتوانید به صورت آنالین برای کمک هزینه مدرسه درخواست دهید ،به تاییدیه خانوار نیاز دارید .تاییدیه
خانوار را میتوانید در شهرداری محل سکونت خود دریافت کنید .لطفا همه گذرنامههای افراد ساکن در خانه را همراه
با خود ببرید .پس از دریافت تاییدیه خانوار ،با تلفن همراه خود از آن عکس گرفته و در تلفنتان ذخیره نمایید تا بتوانید
به راحتی آن را پیدا کنید.
سپس پیوند زیر را در مرورگر اینترنت یا در نوار جستجوی گوگل تلفن همراه خود وارد کنید:

www.tirol.gv.at/schulkostenbeihilfe
وقتی در صفحه هستید ،به فرم آنالین بروید.

روی فرم آنالین اینجا
کلیک کنید.

فرم را در تلفن همراه خود پر کنید .برای کمک به صفحات بعدی این راهنما مراجعه کنید.
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 -2فرم آنالین

به سمت پایین اسکرول کنید/انگشت را به پایین بکشید.

* یعنی کادر باید پر شود
شخصی که درخواست
ارائه میدهد

در اینجا میتوانید تاریخ را با استفاده
از تقویم وارد کنید.
لطفا در هنگام ورود به فرمت
 DD.MM.YYYYتوجه کنید.
سکونت اصلی یا سکونت
فرعی را انتخاب کنید
در اینجا میتوانید بین جستجوی
آدرس و ورودی آدرس یکی
را انتخاب کنید .توصیه میکنیم
از ورودی آدرس استفاده کنید.
سپس میتوانید آدرس خود
را در کادرها وارد کنید.

در صورت وارد کردن آدرس ایمیل خود ،پس
از ارسال فرم آنالین ،تاییدیهای به این آدرس
ایمیل دریافت خواهید کرد.
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نام شخصی که صاحب
حساب است

چنانچه میخواهید کمکهزینه
تحصیلی را برای بیش از یک
کودک درخواست دهید ،میتوانید
یک خط برای کودکان اضافی در
اینجا اضافه کنید

در نکته  ،1تایید میکنید با فرزندی که
برای وی درخواست میدهید در یک
خانوار هستید.
در نکته  ،2تایید میکنید که برای این
کودک کمک هزینه خانواده دریافت
مینمایید.
در نکته  ،3سال تقویمی را که برای آن
درخواست دادهاید ،انتخاب میکنید.
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بنابراین ،تمام افرادی که در تاییدیه
خانوار ثبت نام کردهاند.

به درآمد اشاره نکنید ،بلکه تعداد
افرادی که درآمد دارند را مشخص

بسته به اطالعات شما در فوق،
محدودیتهای درآمد در اینجا ظاهر
میشود .محدودهای را که درآمد ماهانه
خانوار شما در سال قبل در آن جا
میگیرد ،مشخص کنید .ممکن است
اثبات درآمد در یک تاریخ بعدی
درخواست شود.

در اینجا در بخش "انتخاب فایل
) "(Dateiauswählenتاییدیه
خانوار از پیش عکس برداری شده
را بارگذاری کنید یا مستقیما عکس
بگیرید و تا کامل شدن فرایند
بارگیری منتظر بمانید.

توجه :در صورت ارسال درخواست
بدون تایید خانوار ،باید ظرف یک ماه
آن را ارائه کنید ،در غیر این صورت
درخواست شما رد میشود.
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این تاییدیه در هر زمانی قابل لغو است.
در این صورت ،شما کمکهزینهای
دریافت نخواهید کرد یا ممکن است
مجبور به بازپرداخت وجوه دریافتی
خود شوید.

در اینجا اعالم میکنید،





که با دستورالعملهای کمک هزینه موافقت
کرده و تمام اسناد را ارائه میدهید.
که آگاهید در صورت ارائه اطالعات
نادرست ممکن است جریمه شده
و مجبور به پس دادن پول شوید.
که در صورت لزوم به سایر مقامات
اعالم مینمایید که این کمک مالی
را دریافت کردهاید.

هنگامی که "ادامه به صفحه کنترل ( ")Weiter zur Kontrollseiteرا فشار دادید ،میتوانید دوباره همه چیز
را بخوانید و درستی همه چیز را بررسی کنید .انتهای صفحه کنترل به شکل زیر است:
برای ارسال درخواست
اینجا را کلیک کنید

پنجرهای باز میشود که در آن قادر هستید برنامه را به صورت  PDFدانلود کنید.
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