
أجهزة كمبیوتر للجمیع 
فريق غیر هادف  للربح يقدم أجھزة الكمبیوتر الشخصیة ، يقدم أجھزة الكمبیوتر املحمولة والشاشات "PCs for all" تأخذ جمع 

األجهزة .واالكسسوارات املستعملة على شكل تبرعات . كل األجھزة سوف تتم معالجتھا ثم تسلیمھا مجا ًنا: إلى املدارس 
واملنظمات الخیریة غیر الحكومیة .فضال عن املحرومین مالیا 

فريق تطوعي غير هادف للربح  يقبل التبرع  بأجهزة كمبيوتر مكتبية وشاشات و جميع اإلكسسوارات   و الالبتوب و التابلت 
املستعملة . وبعد إصالح األعطال و إعادة التنسيق نقوم بتقديمها مجانا للمدارس واملنظمات الخيرية غير الحكومية و األفراد 

املحتاجني .  
كيف احصل على الجھاز 

ھل تحتاج إلى كمبیوتر محمول أو كمبیوتر شخصي ؟ ال مشكلة . أخبرنا عن حالك وموقفك office@pcsfueralle.at فقط 
أرسل لنا بريدا إلكترونیا حتى  یتحقق مجلس النقابة من الطلب ویقرر بشكل مشترك  ، الجھاز الذي تحتاجه،  ویوزع األجھزة 

بشكل حیادي وعادل لألشخاص املحرومین مالیاً واملدارس واملنظمات الخیریة غیر الحكومیة وما إلى ذلك، ألن الطلب حاليا أعلى 
بكثیر من األجھزة املتاحة ، یمكن ذلك حالیا فقط لألشخاص الذین ال یملكون جھاز  كمبیوتر وأطفال املدارس . األجھزة التي 

نوزعها متنوعة مثل التبرعات  الشخصیة التي نستقبلها )netbooks( من أجھزة الكمبیوتر املحمولة الصغیرة - . وحتى أجھزة 
الكمبیوتر املحمولة من جمیع الفئات و برامج اإلنترنت واألجهزة املكتبية )Linux / Windows / macOS( كل االجھزة تأتي مع 

نظام تشغیل مرخص يقوم بإعداده أعضاء الفريق  . ونستقبل تبرعات أجھزة الكمبیوتر و الشاشات واملاوس أیضا 
التبرع باألجھزة : 

لدیك جھاز كمبیوتر شخصي أو جھاز لوحي أو كمبیوتر محمول قدیم لم تعد تستخدمھ؟ . یمكنك إحضار جھاز الكمبیوتر القدیم 
أو الكمبیوتر املحمول إلینا في منطقة فیینا او نحن نأتي الیك ألخذھا 

. نحن نضمن حذف البیانات بشكل احترافي  كما يمكنك التبرع باملال لشراء األجهزة وتقديمهاللمحتاجني .  
تستخدم جمعیة "أجھزة الكمبیوتر للجمیع" جمیع التبرعات لغرض محدد وشفاف. حتى املبالغ الصغیرة تساعدنا في .عملنا تبرع 

عن طریق التحویل املصرفي صاحب الحساب: 
( أجهزة الكمبيوتر للجميع ) 

     AT752011184273408500. : رقم اآليبان
للتواصل :  

أجھزة الكمبیوتر للجمیع 
 مجلس اإلدارة : بیتر بیرنشیرر فیینا 1030  

  Lechnerstraße 1-5 / 9 / R03 : العنوان
 رقم الهاتف : 436601659645+ 

  office@pcsfueralle.at : البريد االلكتروني
  www.pcsfueralle.at : املوقع االلكتروني


