التاريخ____/__/__ :

هيدا بيتك جمعية تختص بمساعدة التالميذ الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما والذين ليس لديهم
أي وسيلة أخرى تمكّنهم من دفع القسط الدراسي ،وذلك إما من خالل توفير المبلغ الالزم لهم أو
أ ّ
ي مبالغ أخرى لتغطية رسوم أكاديميّة أخرى.
-

نتعاون مع اخصائيين اجتماعيين من مختلف المدارس.
يقوم األهل واألخصائيين االجتماعيين بتعبئة إستمارة الطلب التي نق ّ
دمها لهم.
نقوم بدراسة الحاال ت المختلةة بحسب ميزانيتنا السنوية.
نساعد التالميذ على تأمين الرسوم المدرسية.

استمارة المساعدات المدرسية
معلومات شخصية عن التلميذ
الشهرة:

االسم :
الجنسية:
أنثى

الحالة الصحية□ :

جيدة

الجنس:

□

محل الوالدة:

□

ذكر

□

حدد:
اسم األم الثالثي:

□

عنوان السكن:

غير جيدة
اسم األب الثالثي:

□

غير متوفية

تاريخ الوالدة:

متوفية
المهنة قبل الوفاة:

□

(المنطقة  -الشارع – البناية  -الطابق)

اسم المدرسة:

عنوان المدرسة:

□

متوفي
المهنة قبل الوفاة:

غير متوفي

رقم الهاتف:
نوع التعليم:
الصف:

هل تقدم المدرسة مساعدا ت مادية للتلميذ؟
☐ نعم ،حدد ☐ :خصم (القيمة) _______________ :
☐ ال
☐ اللجوء الى جمعيا ت مختصة
(االسماء) ________________________________________ :
☐ غير____________________________________________ :
هل ممكن أن يضطر الطالب إلى ترك المدرسة في العام القادم بسبب حالته المادية؟
☐ نعم
☐ ال
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معلومات عن العائلة
(األخوة واألخوا ت وأي شخص يعيش في نةس المنزل)

االسم

عالقة
القرابة

تاريخ
الوالدة

تلميذ
المدرسة
أو الجامعة

عامل
القسط

المهنة

الدخل
الشهري

ولي األمر:

معلومات عن األشخاص والجمعيات المساهمين بالمدفوعات المدرسية
االسم

القيمة

 تعليقا ت إضافية مةيدة( :التلميذ ،الوضع العائلي ،الحاال ت الصحية)..._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

أنا الموقع أدناه أفيد بأن التصريحات التي أدلي بها هي صحيحة وكاملة تحت طائلة
تعريض هذا الطلب لإللغاء .كما انني أفيد بأن جمعية هيدا بيتك لها الخيار االستنسابي
ً
مباشرة إلى إدارة المدرسة
بتسديد ما ترتئيه مناسباً من األقساط الغير مسددة،
المعنية.
امضاء ولي األمر_____________ :امضاء األخصائي االجتماعي___________:
المستندا ت المطلوبة:
-

صورة شمسية حديثة للتلميذ
صورة عن اخراج قيد عائلي ال يزيد عمره عن ثالثة أشهر
جدول أقساط السنة الدراسية وافادة بالمبالغ المدفوعة والمتبقية
صورة عن جدول عالما ت التلميذ الخر ثالث فصول مدرسية
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