
Tài liệu học tập tại các trường học ở Sachsen-Anhalt (Nghị định về tài liệu học tập) 
_____________________________________________________________________________________________________

                   Phụ lục 2 
Tên trường:  ______________________________________________________________________ 

Địa chỉ:  ______________________________________________________________________ 

 

Thông tin về phí mượn sách học 

Kính thưa ____________________, 

Kính thưa ____________________, 

Các em học sinh thân mến,  

 

Cho năm học tiếp theo con bạn cần sách giáo khoa in. Các công cụ học tập kỹ thuật số cũng được sử dụng trong 
trường học. Cha mẹ /người giám hộ là người chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ sách học đó cho con mình (theo 
điều khoản §43 Đạo luật Trường học Saxony-Anhalt). 

Với sách giáo khoa1  học sinh có thể chuẩn bị cho giờ lên lớp. Học sinh thực hiện làm các bài tập sau giờ học hoặc 
tự phát triển nội dung học tập nhất định. 

Do đó, cha mẹ / người giám hộ và học sinh trưởng thành nên mua sách giáo khoa hoặc tài liệu học tập kỹ thuật 
số. Sau đó, học sinh sẽ có sách của riêng mình và có thể sử dụng chúng sau này. 

Ở Sachsen-Anhalt cũng có thể được mượn sách. Nhờ đó, cha mẹ/ người giám hộ có thể giảm một phần chi phí 

mua sách học. Việc mượn sách không phụ thuộc vào thu nhập. Sách có thể được cho mượn với một khoản phí 

mượn. 

Trường sẽ nhận tiền phí mượn sách. Nhà trường có thể sử dụng nó cho việc thay thế sách bị hỏng. Trường 

cũng dùng tiền để mua sách hiện hành. Điều này được quy định bởi luật: 

 Sắc lệnh giảm chi phí tài liệu học tập ngày 17 tháng 4 năm 2013 (GVBl. LSA trang 174) trong phiên bản hiện 
hành   

 Nghị định tài liệu học tập của MK (Bộ giáo dục) ngày 18 tháng 4 năm 2013 (SVBI. LSA trang 95), được sửa 
đổi lần cuối bởi Thông tư ngày 11.5. 2015 (SVBI. LSA trang 69) trong phiên bản hiện hành. 

Cho mỗi cuốn sách được mượn sẽ phải trả một khoản phí. Phí mượn này là 3 Euro cho mỗi cuốn sách hoặc thiết 
bị hỗ trợ học tập kỹ thuật số và cho mỗi năm học. Phí được giảm cho một số cha mẹ/ người giám hộ / học sinh 
trưởng thành.  

Bạn sẽ trả phí mượn 1 Euro cho mỗi cuốn sách và mỗi năm học, nếu bạn là   

 Trẻ em và thanh thiếu niên sống trong cùng một nhà hoặc một nhóm (trợ giúp giáo dục của Sở 

Thanh thiếu niên) 

 Cha mẹ /người giám hộ hoặc học sinh nhận trợ cấp thất nghiệp II / Hartz IV hoặc trợ cấp xã hội 

(trẻ em) 

 Cha mẹ / người giám hộ hoặc học sinh nhận hỗ trợ sinh hoạt (trợ cấp xã hội) 

 Cha mẹ / người giám hộ hoặc bản thân học sinh hiện nhận trợ cấp theo Đạo luật về quyềnlợi cho 

người xin tị nạn 

Phí mượn sách cũng được giảm cho gia đình đông con đang đi học. 

 2 Euro cho một cuốn sách và một năm học nếu có 3 con đang đi học trở lên 
 1 Euro cho một cuốn sách và một năm học nếu có từ 5 con đang đi học trở lên 

Cha mẹ / người giám hộ và học sinh trưởng thành phải cung cấp bằng chứng về quyền được giảm phí mượn. Họ 
phải cung cấp thông tin về bản thân. Để thực hiện việc này, hãy điền vào mẫu đính kèm (Phụ lục 2b). Đơn và danh 
sách các sách mượn cho cá nhân sẽ được chuyển giao đúng hạn cho nhà trường. 

Nếu bị xác định cố tình lạm dụng qui định về việc sử dụng phí dịch vụ mượn sách được giảm thì sẽ bị khởi tố hình 
sự. 

Phí mượn này được thanh toán trực tiếp tại trường. Số tiền này sẽ được sử dụng cùng với quỹ do bang 
Sachsen-Anhalt cung cấp để mua các tài liệu học tập cần thiết (sách học (DA) hoặc tài liệu học tập kỹ thuật số). 
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1 Sách học cũng có nghĩa là tài liệu học tập kỹ thuật số. 


