المجلس المحلي جديدة-المكر

מועצה מקומית ג'דיידה-מכר

مجلس جديدة المكر المحلّي
نموذج طلب منحة للطالب األكاديميّين
سنة الدراسيّة 2020/2019
لل ّ
تفاصيل شخصية:
رقم الهوية



االسم الشخصي

اسم االب

اسم العائلة

تاريخ الميالد



الحالة االجتماعية :أعزب/عزباء /متزوج/متزوجة ،آخر ______ (ضع دائرة حول المناسب)



العنوان:

العنوان الدائم



العنوان خالل فترة التعليم

رقم صندوق البريد الدائم

الهاتف والبريد األلكتروني:
هاتف البيت



البريد األلكتروني

رقم الخليوي

تفاصيل التعليم:
السنة التعليميّة

موضوع الت ّعلّم

اسم المعهد

للقب

سنوي
قيمة القسط ال ّ

 منح تعليميّة أخرى:
هل تحصل على منح تعليمية أخرى نعم  /ال (ضع دائرة حول الجواب المناسب)
منحة رقم 1
المبلغ
مصدر المنحة
 هل لديك أخ /أخت طالب/ة جامعي/ة
اسم المعهد
اسم األخ/األخ

منحة رقم 2
المبلغ
مصدر المنحة

السنة التعليمية

المسؤول المالي
عنه

القسط السنوي
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تفاصيل عن الدخل:
 .1دخل الطالب:
 أعمل/ال أعمل (ضع دائرة حول المناسب)

مكان العمل ، _______ :الوظيفة ________  ،الدخل الشهري ________ (مجمل الدخل يشمل



الضرائب)

 .2دخل العائلة:
القرابة للطالب

اإلسم

أجير/مستقل

مكان العمل

الوظيفة/المهنة

الدخل المجمل
الشهري

األب
األم
الزوج
الزوجة

 عدد االوالد في البيت حتى جيل  ، ------- 18فوق جيل ____ 18
 عدد االنفار الكلّي بالبيت __________ :
صصات الت ّأمين (لألب/األم):
 .3 دخل من مخ ّ
صاحب ال ّدخل



نوع ال ّدخل

صص
المبلغ المخ ّ

تفاصيل أخرى:
أملك سيارة ،نوع السيّارة __________سنة اإلنتاج __________



مالحظات الطالب:

ال أملك سيارة
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المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب :ضع إشارة  xبجانب المستند المرفق.












صورة هوية الطالب تشمل الملحق.
تصديق إثبات التعليم من المعهد/الجامعة يشمل موضوع التعليم ،الساعات األسبوعية ،السنة
التعليمية ،اللقب وقيمة القسط السنوي.
مستند ألخ/أخت يتعلم/تتعلم في معهد عال يشمل التفاصيل أعاله في البند السابق.
قسائم الراتب ( 3أشهر) األخيرة عن دخل الطالب إن كان يعمل( .األشهر )2019/11+10+9
طالب ال يعمل عليه احضار مستندات من التامين الوطني لعام . 2019
قسائم الراتب ( 3أشهر لألب واألم)( .األشهر )2019/11+10+9
لألهل المستقلين يجب إرفاق تصديق من ضريبة الدخل (שומה סופית).
عائلة تتلقى مخصصات من التأمين الوطني يجب إحضار مستندات من التأمين بنوع
المخصصات وقيمة الدخل الشهري.
في حال كانت عائله معروفة لدى قسم الرفاه االجتماعي في المجلس المحلي (ملف فعال)،
يجب إرفاق مستند من قسم الرفاه.
إذا كان مقدم الطلب متزوجا ،يجب إحضار مستندات الدخل للزوج/الزوجة (قسائم  3أشهر).
إرفاق ملخص قصير للسيرة الذاتية للطالبُ ،مقدِّم المنحة .لماذا تعتقد إنك تستحق المنحة وما هو
المجال الذي ترغب أن تتطوع فيه.

 تصريح مقدم/ـة الطلب:
 أنا الموقع أدناه أصرح بهذا بأن كل التفاصيل أعاله كاملة دقيقة وصحيحة ،وأتعهد بهذا أن أبلغ عن
أي تغيير يطرأ على الوضع المادي/التعليمي أو أي تفصيل آخر ذكر أعاله ،كما وأصرح بأن شروط
المنحة واضحة لي وأتعهد وألتزم بالقيام بكل المطلوب مني من أجل الحصول عليها وبتنفيذ ساعات
طوع في مؤسسات القرية في حال حصولي على المنحة.
الت ّ ّ
 كما وأصرح بهذا بصحة كل المستندات المرفقة.

التاريخ ______________ :توقيع الطالب/ـة_____________________ :

