يمكنت استخدام
ال أحتاج إىل كمبيوتر ،
ي
وت
جهاز المحمول لكتابة رسائل الثيد اإللكث ي
والبحث عن المعلومات.

لكن الكمبيوتر يساعدك عىل إنجاز
العديد من المهام !

ر
ً ر
الت تحتاج إليها .يمكن أن يساعدك الكمبيوتر يف
الذك ال يمكنه القيام بكل األشياء ي
مجتمعنا أصبح رقميا أكث فأكث  ،فقد تجد أن الهاتف ي
الوصول
إىل المستوى التاىل  ،سواء كنت ً
طالبا أو تبحث عن وظيفة أو عىل أمل بدء نشاط تجاري خاص بك.
ي
مساعدت؟
كيف يمكن للكمبيوتر
ي

وت  ،وكتابة الرسائل
التواصل معنا :عن طريق الكتابة وإرسال رسائل طويلة عث الثيد اإللكث ي
الرسمية  ،وإرفاق المستندات.
ز
ز
قم بتطويرطريقة انجاز واجباتك المنلية :أكمل الواجبات المثلية عث اإلنثنت  ،وقم بإنشاء
عروض توضيحية لهدف التعليم  ،وادخل إىل مواقع التعلم عث اإلنثنت
سثتك الذاتية  ،وابحث عن الوظائف عث اإلنثنت  ،واستخدم األدوات
ابحث عن وظيفة :اكتب ر
الشائعة مثل الورد و االكسل لتعلم مهارات جديدة
ز يف العمل استخدام األكسل :
يعت أنه يمكنك القيام بعمل أفضل
ر
تحسي مهارات الكمبيوتر لديك ي
يف عملك
:
كن صاحب عملك قم بإنشاء موقع عىل شبكة اإلنثنت من أجل اإلعالن عن خدماتك  ،وتعلم
الفواتث  ،وتسجيل عملك.
كيفية االحتفاظ بالحسابات  ،وبيع منتجاتك عث اإلنثنت  ،وإنشاء
ر
المهام اإلدارية :التقدم بطلب للحصول عىل األوراق الرسمية  ،والتسجيل للتصويت  ،والعثور عىل معلومات حول حقوقك القانونية ،
غثها من المنظمات باستخدام األنثنيت .
ومعرفة ما إذا كان يمكنك الحصول عىل الدعم من الحكومة أو ر

أنت مهتم ولكنك ال تعرف كيفية القيام بهذه األشياء؟ ال تقلق!
تقوم " دبجيتل انكلوجن" بتشغيل دورات كمبيوتر مجانية عىل العديد من هذه المواضيع متوفرة بتسع لغات.
الجميع مرحب به!
للعثور عىل معلومات حول أحدث الدورات لدينا تحقق من موقعنا عىل شبكة اإلنثنت أو صفحة الفيسبوك .
www.digital-inclusion.lu or https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/

ً
(قارصا و تعيش وحيدا) أو كنت أحد الوالدين مسؤول عن أطفال (بحالة الطالق أو االنفصال)  ،رفثج سؤالنا عن الخيارات المتاحة أمامك.
إذا كنت

للتضمي والتكامل .يمثل الكمبيوتر فرصة لمواصلة التعليم  ،وتعلم اللغات أو العثور عىل
نعتقد أن الكمبيوتر هو أداة
ر
عمل  ،وكذلك الوصول إىل الخدمات اإلدارية األساسية  ،وضمان التواصل الحياة مع ا لعائلة واألصدقاء

ً
يمكنت الحصول عىل جهاز كمبيوتر مستعمل مجانا؟
كيف
ي
هل أنت طالب لجوء )(DPI؟
االجتماع  REVIS؟
هل أنت أحد سكان لوكسمبورغ و المستفيد من دخل اإلدماج
ي
و عمرك ر
اكث من  18عام؟

?
نعم

ال

أنت ال تحقق رشوطنا .ومع ذلك  ،إذا كنت ال تستطيع رشاء جهاز
االجتماع باالتصال بنا عىل
كمبيوتر  ،رفثج مطالبة مساعدك
ي
التاىل
العنوان ي

هل أنت أول فرد يف عائلتك يتقدم بطلب للحصول
عىل جهاز كمبيوتر؟

computerwaitinglist@digital-inclusion.lu
ال
اضاف
يمكنك التقدم للحصول عىل كمبيوتر
ي
إضاف لكل شخص بالغ * يف عائلتك
ي

نعم

وت إىل
إرسال بريد إلكث ي

computerwaitinglist@digital-inclusion.lu:
سوف يصلك من دجيتل انكلوجن
ايميل للتأكيد عىل وصول ايميلك المرسل
التحىل بالصث وإضافة
يرج
ي

 computerwaitinglist@digitalinclusion.lu to your contacts.
نحن نعالج جميع الطلبات يف
زمت.
حسب ترتيب ي

ى
ز
عن
عندما
يحي دورك  ،ستتلق دعوة ر
ز
ى
ون لتسليمك جهاز
اإللكن
يد
الن
ر
ي
الكمبيوتر الخاص بك!

مكتت أو الكمبيوتر
 1نوع الجهاز :الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر
ي
بكثث)
اإلضاف للعائلة (وقت انتظار الكمبيوتر
مكتت
مكتت أقرص ر
أ-
ي
ي
ي

 2اسم العائلة
 3االسم االول
الحاىل
 4العنوان
ي
 5رقم هاتف
 6رقم الضمان
االجتماع البطاقة الزرقاء CNS
ي

 7الرجاء إرفاق األوراق التالية إلثبات األهلية:
 (Aبالنسبة إىل طالب اللجوء :صور عن ملف) (ONAالورقة الزهرية
للمقيمي اآلخرين المطلوب إرفاق أحد األوراق التالية:
(B
ر
 oنسخة من البطاقة الخاصة بمحالت البقالة االجتماعية.
 oنسخة حديثة تثبت حصولك عىل دخل اإلدماج
االجتماعREVIS
ي

االجتماع.
 oرسالة من المساعد
ي
 -إذا تقدمت بطلب للحصول عىل كمبيوتر محمول  ،فنسخةحديثة من

""Certificat de Residence élargi

