
Як отримати безкоштовний вживаний 
комп'ютер? 

*Якщо ви є MNA (неповнолітньою особою без супроводу), будь ласка, запитайте нас про ваші можливості.

Ви шукач притулку (DPI), бенефіціар тимчасового захисту (BPT) або 
резидент Люксембургу та отримувач допомоги на прожитковий мінімум 

("allocation vie chère - AVC")? Вам більше 18 років? *

Так Hi

Ви перший член 
домогосподарства хто подає 

заяву на отримання комп'ютера 
від Digital Inclusion?

На жаль, ви не відповідаєте нашим критеріям 
відбору. Однак ми запрошуємо вас приєднатися 
до інших наших заходів, таких як програма 
навчання для волонтерів, цифровий коучинг, 
мовна лабораторія або базові ІТ-курси!

Так Hi  

Надішліть листа на адресу 
computerwaitinglist@digital-inclusion.lu:

1) Тип пристрою: ноутбук, настільний 
комп'ютер або додатковий настільний 
комп'ютер (EHD).
Для десктопів та EHD ви також можете 
вказати підтип (не гарантується):

a. ПК "все в одному"/  b. iMac
2) Прізвище 3) Ім'я
4) Поточна адреса 5) Телефон
6) E-mail адреса 7) Matricule
8) Додайте підтверджуючі документи: 

a. Для DPI та BPT: 
Копію файлу ONA (рожевий або синій 

папір); і
Копію “Extrait du Registre national”

b. Для інших резидентів: 
 Копію листа з рішенням про 

призначення допомоги на прожиття
(“allocation vie chère”, не страше 12 
місяців); і

 Копію “Certificat de residence élargi”

Ви можете подати заявку на 
додатковий настільний 

комп'ютер для кожного +8-
річного члена домогосподарства

Якщо ви надішлете нам 
ПОВНУ заявку, вас буде 

додано до списку 
очікування, і ми надішлемо 

вам підтвердження 
електронною поштою 

Ми обробляємо заявки в 
хронологічному порядку, 

тому, будь ласка, наберіться 
терпіння

Коли прийде Bаша черга, 
Bи отримаєте запрошення 
на електронну поштy, щоб

зaбрати комп'ютер!
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Цей документ призначений лише для інформаційних цілей, він не є гарантією щодо наших процедур та критеріїв 
прийнятності. Для отримання актуальної інформації, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт (digital-inclusion.lu).



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/


