
كيف يمكنني الحصول على جهاز كمبيوتر مستعمل مجانًا؟

.، فيرجى سؤالنا عن خياراتك) قاصر غير مصحوب بذويكMNA  (إذا كنت من * 

  ، (BPT)أو مستفيًدا من الحماية المؤقتة  ،DPI)(هل أنت طالب لجوء
؟ (”allocation vie chère“)"تكلفة المعيشة"أو مقيًما في لوكسمبورغ ، تتلقى مخصصات 

*سنة؟  18هل عمرك فوق 

نعم ال

طل تك يتقدم  ب هل أنت أول فرد  أ
مبيوتر من  للحصول ع جهاز 

Digital Inclusion؟

 ال يمكنك,لألسف ، أنت ال تستوفي معايير األهلية لدينا 
ومع ذلك ، فنحن نرحب بك . الحصول على جهاز كمبيوتر

لالنضمام إلى أنشطتنا األخرى ، مثل برنامج التعلم 
التطوعي أو التدريب الرقمي أو مختبر اللغة أو دورات 

!أساسيات الكمبيوتر لدينا

نعم ال

:  الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي

computerwaitinglist@digital-inclusion.lu

يوتر كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي أو كمب: نوع الجهاز ـ١
(EHD)مكتبي منزلي إضافي

ي المفضل فيمكنك أيًضا تحديد نوع كمبيوتر مكتب EHDإذا اخترت 
ا كان ال يوجد ضمان أنك ستحصل عليه ، ستحصل عليه إذ(لديك 
. iMacأو   All-in-One Pc): متاًحا

ـ االسم االول٣ـ اسم العائلة٢

ـ رقم هاتف٥ـ العنوان الحالي٤

ـ رقم الحماية االجتماعية٧ـ عنوان البريد االلكترونى٦

:ـ إرفاق األوراق الثبوتية إلثبات األهلية٨

ة أو مستفيدين من الحماية المؤقت ،DPIبالنسبة لـ طالب لجوء  -أ
BPT

أو ورق وردي أو ورق  ONAنسخة من ملف •
أزرق

نسخة من مقتطف من السجل الوطني•

“Extrait du Registre national“

:للمقيمين اآلخرين -ب

نسخة من شهادة بدل غالء المعيشة •

(“allocation vie chère”)    تم إصداره (من العام الحالي
)شهًرا 12قبل أقل من 

نسخة من شهادة اإلقامة الشاملة•

“Certificat de residence élargi”

يوتر يمكنك التقدم للحصول على جهاز كمب
 Extra Household Desktopمكتبي  ً 

 لكل فرد من أفراد األسرة يزيد عمره عن
.سنوات  8

تم إذا أرسلت إلينا طلبًا كامالً ، فست
إضافتك إلى قائمة االنتظار 

وسنرسل إليك رسالة تأكيد عبر 
البريد اإللكتروني

 نقوم بمعالجة الطلبات بالترتيب  
الزمني ، لذا يرجى التحلي بالصبر

عندما يحين دورك ، ستتلقى دعوة 
بالبريد اإللكتروني لتسليم جهاز 

!الكمبيوتر الخاص بك
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مات ، يرجى للحصول على أحدث المعلو. هذا المستند لألغراض اإلعالمية فقط ، فهو ليس ضماًنا فيما يتعلق بإجراءاتنا ومعايير األهلية
 (digital-inclusion.lu )مراجعة موقعنا على اإلنترنت 



I don’t need a computer, I can 
use my smartphone to write 
emails and look up information.

But a computer can help you 
to do so much more!

Why should I get a computer?

As our society becomes more and more digitalised, you may find a
smartphone can’t do all the things you need. A computer can help you reach
the next level, whether you are a student, looking for a job, or hoping to
start your own business.

How can a computer help me?
 Write like a pro: write and send longer emails, write official letters, attach

documents.
 Upgrade your homework: complete homework online, create

presentations for class, access online learning platforms.
 Find a job: write a CV, search and apply for jobs online, use common tools

like Word and Excel with confidence, follow free online courses to learn
new skills.

 Be your own boss: Create a website, advertise your services, learn to keep
accounts, sell your products online, create invoices, register your business.

 Administrative tasks: Apply for official paperwork, register to vote, find
information on your legal rights, learn whether you can get support from
the government or other organisations.

Sounds good, but you don’t know where to start? Don’t worry!

Digital Inclusion runs computer classes on many of these subjects.  Check out our 
website or our Facebook page to find information on our latest courses:

www.digital-inclusion.lu or https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/


