(دعوة لتقديم طلباث منح)
ّ
ٌسر هتلت الجبهت الدًملراطيت للسالم واملساواة في بلدًت حيفا ،بالتعاون مع "صىدوق حيفا" ،إلاعالن عن التسجيل
ملىحت جوفيم طوبي للطالب الجامعيين أبىاء حيفا للعام  ،2018/2017وذلك حتى موعد أكصاه  29آذار .2018
ًمكن الحصول على استمارة طلب املىحت:
ً
أوال  -عبر الرابطwww.aljabha.org/toubi__haifa_2018 :
ً
ثاهيا  -عبر صفحت الفيسبون :الحزب الشيوعي والجبهت حيفا
ً
ثالثا – عبر هتلت "الجبهت" في بلدًت حيفا د .سهيل أسعد وعرٍن عابدي.
ًتم جلدًم الطلب مع جميع املستىداث املطلوبت أًام الثالثاء وألاربعاء والخميس  27و 28و 29آذار في مكتب الجبهت
ً
صباحا وحتى
في جادة بن غورٍون ( 39الحي ألاملاوي ،فوق ملهى شترودل ،هاجف  )048563504من الساعت العاشرة
الثالثت بعد الظهر ،أو للرفيم رجا زعاجرة هاجف )05446638557

استمارة طلب منحت טופס בקשה למלגה
שם פרטי ________________________ שם משפחה ________________________
ת.ז ______________ .כתובת מלאה ____________________________________
טלפון נייד ____________________ טלפון בבית _________________________
כתובת דואר אלקטרוני _________________@__________________
האם את/ה יליד/ת חיפה? כן /לא .בוגר/ת בי"ס בחיפה? כן /לא
איזה בי"ס ________________ שנת סיום___________
סטודנט/ית לתואר ראשון /שני /שלישי /אחר___________________ שנה לימודים ________
חוג /פקולטה ______________________ אוניברסיטת /מכללת ______________________
מהי הכנסת משפחתך החודשית נטו (הכנסת אם ואב בלבד)
א .פחות מ₪ 9000-
ב .בין  9000ל₪ 15000-
ג .בין  15000ל₪ 19000-
ד .יותר מ₪ 190000 -









מספר אחים ואחיות 0/1/2/3/4 :אחר_______________
האם יש אחים /אחיות נוספות שלומדים בהשכלה גבוה? כן/לא.
פירוט_________________________________.
משפחה חד הורית כן/לא .פירוט____________________.
אחד ההורים סובל מנכות כן /לא .פירוט ________________.
נסיבות משפחתיות אחרות /נוספות .פירוט __________________________.
האם קיבלת את/ה או מי מבני ביתך את מלגת תאופיק טובי בשנים קודמות? כן/לא.
פירוט ___________________________________________________________.
האם את/ה פעיל/ה ו/או מתנדב/ת ו/או התנדבת בעבר בארגון /מסגרת חברתית כלשהם? כן /לא.
פירוט ____________________________________________________________.
האם תהיה מוכן/ה להתנדב למטרות חברתיות וקהילתיות במידה ותזכה/י במלגה? כן/לא.
פירוט  /העדפות_____________________________________________________.

חובה לצרף המסמכים הבאים:
 .1צילום תעודת זהות של הסטודנט/ית (כולל הספח)
 .2אישור לימודים בר תוקף
 .3גיליון ציונים (לתלמידי שנה א' :תעודת בגרות ו/או פסיכומטרי)
 .4להורים שכירים :שלושה תלושי שכר של החודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר 2017
 .5להורים לא מועסקים /מקבלי קצבה :אישור ביטוח לאומי
 .6להורים עצמאיים :שומה לשנת  + 2016אישור רו"ח לשנת 2017
 .7אישורים על משפחה חד הורים /נכות /נסיבה משפחתית אחרת
 .8אישור על התנדבות /פעילות חברתית

את הבקשות יחד עם כל המסמכים הדרושים יש למסור במשרדי חד"ש בשד' בן
גוריון ( 39המושבה הגרמנית ,מעל קפה שטרודל ,טלפון  )048536504בימים  27עד 29
מארס  ,2018בין השעות  10:00עד  15:00או למר רג'א זעאתרה נייד .0544663857

