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 دعم الجوانب التعليمية -" نحن بخير " معاً  برنامج

 السادة/ أولياء األمور المحترمين ،، 

 االحتياطات ويتخذون جيدة ومعنويات صحة في األعزاء طالبنانتمنى أن تصلكم رسالتنا هذه وأنتم بوافر الصحة والعافية، و
 .القاتل الفيروس هذا للحماية من الالزمة

بخير(  ن، إلطالق برنامج )معاً نح" معاً" ن التعاون بين دائرة التعليم والمعرفة وهيئة المساهمات المجتمعيةأيسرنا اعالمكم بش

العمل على ( و91-كورونا )كوفيد مادية بسبب تداعيات فيروس الالذي يهدف إلى دعم أولياء األمور الذين تأثرت أوضاعهم 

 ى سداد الرسوم الدراسية المستحقة وتوفير أجهزة الكمبيوتر.مساعدتهم عل

أولياء  على سيتعين ، ألطفالهم اللوحية األجهزة أو الشخصية الكمبيوتر أجهزة/  الدراسية الرسوم دفع في الدعم هذا من لالستفادة
 إلى التالية المستندات وإرسال المدرسة خالل من " معاً"  مع التواصل التالية المعاييراألمور المتأثرين والذين تنطبق عليهم 

 .أدناه الموضح اإللكتروني البريد عنوان

 

 يمكن ألولياء األمور التقدم بطلب الحصول على الدعم لسداد الرسوم الدراسية في حال استيفائهم للمعايير التالية:

 .91-أعماله في حال كان يعمل لحسابه الخاص، بشكل مباشر بسبب تداعيات فيروس كوفيدتأثر وظيفة ولي األمر، أو  -
هذا الدعم غير متاح ألولياء األمور الذين كانوا يواجهون صعوبات في سداد الرسوم الدراسية قبل ظهور فيروس  -

 .91-كوفيد
 .جداً  أن يكون األطفال مقيدون ضمن فئات المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة -

 :  نحن بخير( )معاً :التقديم عملية

 (3088-800) للدعم الساخن الخط: 

 https://www.togetherwearegood.ae/       
المعلومات والحصول على المزيد من  ، خطة الدعم حول التوضيح من لمزيد الرقم بهذا ألولياء األمور االتصال يمكن -

حول معايير االستيفاء، وفي حال استيفاء ولي األمر المتصل للمعايير، سيقوم ممثل الهيئة بتسجيل رقم الهوية 
 االماراتية للمتصل وابالغ المدرسة المعنية.

في حال عدم استيفاء ولي األمر المتصل لمعايير الحصول على الدعم فسيتم تحويله إلى مدرسة طفله، والتي ستقوم  -
 دراسة طلبه ومحاولة إيجاد حلول أخرى بديلة ومناسبة لولي األمر.ب

قدموا طلب للحصول على هذا الدعم عن طريق مدارسهم فال يجب عليهم في هذه  نأما بالنسبة ألولياء األمور الذي -
 الحالة االتصال على الخط الساخن، فالتقديم عن طريق المدرسة يكفي في هذه الحالة.

 الدعم المالي:شروط استحقاق 

( ما نجم عنه أحد 91تأثر وظائف أولياء األمور بشكل مباشر نتيجة لتداعيات فيروي كورونا المستجد )كوفيد -

 االجراءات التالية أو أكثر:
  فقدان الوظيفة 
 الحصول على اجازة بدون راتب 
 )تخفيض الراتب )بشكل مؤقت أو دائم 
 تعثر تحصيل الديون والمدفوعات 
 ء األمور الذين يعملون لحسابهم الخاص بشكل مباشر نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد تأثر دخل أوليا

 ( وذلك إلى الحد الذي يجعلهم غير قادرين على سداد الرسوم.91)كوفيد 

 

https://www.togetherwearegood.ae/
https://www.togetherwearegood.ae/


 

 الوثائق المطلوبة:

 يجب على أولياء األمور الموظفين تقديم الوثائق التالية:

 تشمل:وثائق تثبت الداخل الحالي والتي  -
  شهادة لمن يهمه األمر من جهة العمل توضح الوضع الحالي للموظف )انهاء العقد، أو اجازة بدون راتب، أو

 تخفيض الراتب(.
 .نسخة من العقد المعدل المرسل لوزارة الموارد البشرية والتوطين 

 ب فيه(.)للحساب المصرفي الذي يتم ايداع الرات 0202مارس  -كشف حساب مصرفي خالل فترة يناير -
 

 تقديم الوثائق التالية: -يمتلكون نشاطاً تجارياً  –يجب على أولياء األمور ممن يعملون لحسابهم الخاص 

 ( شهادة تسجيل النشاط التجاري في نظام الضريبة المضافةVAT) 

  الخاصة بالنشاط التجاري. 0291كشوف البيانات/ القوائم المالية لعام 

 0202مارس  -ة/ النشاط خالل فترة ينايركشوف الحسابات المصرفية للمؤسس 

 عملية تقديم الطلب:

ينبغي عل المدارس االشراف على عملية تقديم الطلبات بالتنسيق مع ولي األمر والتأكد من تقديم المستندات والوثائق  -
 التأكد من صحة الوثائق المقدمة لتجنب رفض الطلب.و المطلوبة

 . Esisينبغي على المدارس التأكد من تحميل الطلبات كاملة مع الوثائق المطلوبة على نظام  -
ستقوم الدائرة بابالغ المدارس بالطلبات المستوفية للمعايير والتي تم استالمها عبر الخط الساخن المخصص لبرنامج  -

 )معاً نحن بخير(
 والتأكد من استيفاءها للمعايير. Esisستقوم الدائرة والهيئة بمراجعة الطلبات التي تقدمها المدارس عبر نظام  -
 ستقوم الهيئة بدفع قيمة الرسوم الدراسية للحاالت المستوفية للمعايير مباشرة للمدرسة. -

 

 : والمستندات الطلب تقديم طريقة

 اإللكتروني البريد عنوان على فقط المدرسة إلى الطلب تقديم يجب : 

 النظام البريطاني  :ajb.maan@alainjuniors.com 

    النظام الهندي:   aji.maan@alainjuniors.com 

 

 اإللكتروني البريد طلب مع كمرفقات فقط" إلكترونية نسخ" في المستندات وجميع الطلب تقديم يجب. 

 المدرسة في شخصي بشكل الورقية والمستندات الطلبات استالم يتم لن. 

 أعاله اإللكتروني البريد عنوان على بنا االتصال في التردد عدم يرجى ، استفسارات ألية. 

 :للتقديم موعد آخر

 .0202 أبريل 91 الخميس هو المطلوبة  و الكاملة الوثائق جميع مع اولياء األمور طلب الستالم يوم آخر

 لدعم اإلنسانية المبادرة  هذه  على دائرة التعليم والمعرفة  والعربية المتحدة  اإلمارات دولة لحكومة شاكرون مدينون جميعاً  نحن

 .الوباء هذا من المتضررة والمدارس اآلباء

  .منازلكم في العناية بأنفسكم وصحكتم والبقاء يرجى منكم 

 

 ادارة مدرسة العين التمهيدية     
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