طلب مساعدة تعلٌمٌة
رقم:

علم وخبر948/2015 :

. . . . . . . .

تارٌخ الوالدة:

اإلسم الثالثً (حسب الهوية):

المستندات المطلوبة – صورة عن:
* اخراج قيد عائلي.
* دفحر العالمات للعام الدراسي السابق والحالي.
* ورقة رسمية من المؤسسة الحعليمية جثبث قيمة
القسط األساسي والقسط المحبقي على الطالب.

هاتف جوّ ال:
هاتف المنزل:

عنوان السكن بالتفصٌل:

مكان القٌد ورقم السجل:

متر مربّع

مساحة المنزل:
عدد السٌارات فً المنزل:

 Oملك

 Oاٌجار

قٌمة السند او االٌجار (/$الشهر):

مودٌل وتارٌخ الصنع لكل سٌارة:

أمالك خاصة أخرى (منزل ،أرض ،محل ،مكتب - )... ،العنوان  -المساحة:

مهنة الوالد:

المؤسسة+العنوان:

المدخول الشهري:

$$

مهنة الوالدة:

المؤسسة+العنوان:

المدخول الشهري:

$$

مدخول إضافً للعائلة:
اسم الطالب (فً العائلة)

اسم المدرسة  /الجامعة  /الكلٌة

الصف
ّ

القسط السنوي المبلغ المتبقً

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

أي من أفراد العائلة على دعم تعلٌمً ؟ (بالتفصٌل)
هل ٌحصل ّ

المساعدة المطلوبة:

أنا المو ّقع أدناه أفٌد بأن المعلومات الواردة أعاله هً صحٌحة وعلى كامل مسؤلٌتً وكما وأنً أق ّر بأن تعبئة هذه االستمارة ستخضع للدرس لتحدٌد
إمكانٌة حصولً على أي مساعدة من خالل جمعٌة .RICA - Red In Circle Association
االسم:

خاص إلدارة
الجمعٌة

التارٌخ:

التوقٌع:

االسـم:

رأي المندوب(ة):

التوقٌع:

القرار:

توقٌع أمٌن الصندوق:

توقٌع رئٌس الجمعٌة:

المستندات المطلوبة – صورة عن:
* اخراج قيد عائلي.
* اوراق تثبت موضوع الطلب.

طلب مساعدة اجتماعٌة
رقم:

علم وخبر948/2015 :

. . . . . . . .

تارٌخ الوالدة:

اإلسم الثالثً (حسب الهوية):

هاتف جوّ ال:
هاتف المنزل:

الوضع العائلً:

مكان القٌد ورقم السجل:

عدد االوالد:

اسم الزوج(ة):

عنوان السكن بالتفصٌل:
متر مربّع

مساحة المنزل:
عدد السٌارات فً المنزل:

 Oملك

 Oاٌجار

 $$شهرٌا ً

قٌمة السند او االٌجار:

مودٌل وتارٌخ الصنع لكل سٌارة:

أمالك خاصة أخرى (منزل ،أرض ،محل ،مكتب - )... ،العنوان  -المساحة:

المهنة/الوظٌفة:

المؤسسة+العنوان:

المدخول الشهري:

$$

مهنة الزوج(ة):

المؤسسة+العنوان:

المدخول الشهري:

$$

مدخول إضافً للعائلة:
هل لدٌك تغطٌة صح ٌّة ؟

 Oكال

االفراد (االسم  +الصفة)

 Oضمان اجتماعً
اسم المدرسة  /الجامعة

 Oتأمٌن صحً خاص

 Oتعاونٌة موظفً الدولة
قسط سنوي

مشكلة صحٌة  /مرض

$

كلفة العالجات  /األدوٌة
 $شهرٌا ً

$

 $شهرٌا ً

$

 $شهرٌا ً

$

 $شهرٌا ً

$

 $شهرٌا ً

المساعدة المطلوبة:

أنا المو ّقع أدناه أفٌد بأن المعلومات الواردة أعاله هً صحٌحة وعلى كامل مسؤلٌتً وكما وأنً أق ّر بأن تعبئة هذه االستمارة ستخضع للدرس لتحدٌد
إمكانٌة حصولً على أي مساعدة من خالل جمعٌة رٌكا .Red In Circle Association
االسم:

خاص إلدارة
الجمعٌة

التارٌخ:

التوقٌع:

االسـم:

رأي المندوب(ة):

التوقٌع:

القرار:

توقٌع أمٌن الصندوق:

توقٌع رئٌس الجمعٌة:

