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HEVDAR FOR JI BO CIHN DIGITAL 
Agahdariya der barê serîlêdanê 
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1. Kî dikare serî li amûrek dîjîtal (tablet jî tê de) û / an aksesûarên hewce bide?  
 
Pagirtên ku ji ber nexweşiya pandemiyê beşdarî dersên dûr dibin û amûra wan a dîjîtal tune. 
Di prensîbê de, hemî xwendekarên heta 25 saliya xwe ku diçin dibistanek gelemperî an 
pîşesaziyê mafdar in. Pagirtên ku yarmetiya perwerdehiyê digirin jî mafdar in. Divê dibistan di 
serî de saziya deyn bikar bîne. Ji kerema xwe pêşî li wir bipirsin! Girîng: Di prensîbê de, 
pêdivî ye ku xwendekar li gora SGB II (tezmînata bêkariyê II, bi gelemperî Hartz4 tête zanîn) 
di dahatê de bimîne an jî bi kirîna amûrên dîjîtal di wateya SGB II de hewceyê arîkariyê bibe. 
Di rewşa paşîn de, divê serlêdana AlgII-ya tevahî were şandin. 
 
 
 
2. Dabe ku ji bo bexşê were xwestin?  
 
Alîkarî dikare li navenda karê weya berpirsiyar were xwestin.  
 
 
 
3. Ji bo serîlêdanê kîjan belge û delîl hewce ne?  
 
Pêdivî ye ku sertîfîkayek ji dibistanê diyar bike ku dibistan nekare cîhazên dîjîtal û / an 
aksesûarên hewceyê deyn bike (mînakî çapxane). Pêdivî ye ku sertîfîka bi zelalî destnîşan 
bike ka kîjan amûr an aksesûar ji bo fêrbûna ji dûr ve hewce ne û ji hêla krediyek ve nayê 
vegirtin.  
 
 
 
4. Alîkarî çiqas e?  
 
Ji bo alavên dîjîtal û aksesûarên hewce, heke hewcedarî ji bo heyama ji 1-ê Çile, 2021-an 
bêne bicîh anîn, mîqdarek tevahî bi gelemperî dikare were dayîn i. H. v. herî zêde 350 euro 
dikare were dayîn. Heke navenda karê we ji 01/01/2021-an deynek ji bo kirîna cîhazek dîjîtal 
da we, hûn ê ji navenda karê xwe bêtir peyaman bistînin.  
 
 
 
5. Piştî wergirtina bexşê çi bike?  
 
Kirîna alavên dawiya dîjîtal divê bi şandin / şandina meqbûzek kirînê tavilê ji navenda kar re 
were îsbat kirin. 

 


