
 . Leergeld مؤسسة حول  Wittenhorstمعلومات ألجل الموقع االلكتروني ل 

 !! Wittenhorstر أيضاً عند طلب تسجيل العضوية لدى نادي تذك  هذه المعلومات ينبغي أن ُ

  4في الفترة العمرية من  العائالت ذوي الدخل األدنى (المدارس ) جهودها من  أجل أطفال    Leergeldتكرس مؤسسة  

. هؤالء األطفال الذين يفتقدون للوسائل التي تسمح لهم بالمشاركة مع األطفال اآلخرين من نفس الفئة  سنة 18سنوات حتى 

في بلدية هورست     Leergeldالعمرية. آباء و أولياء أمور هؤالء األطفال يمكنهم طلب المساعدة من المؤسسة المحلية 

Horst aan de Maas   لمدرسة. من  بافي حال عدم قدرتهم على الدفع من أجل نشاطات محددة مرتبطة و غير مرتبطة

 .   http://www.leergeldhorstaandemaas.nlمراجعة الموقع االلكتروني للمؤسسة:  أجل مزيد من المعلومات 

 تتم العملية كاألتي: 

) المبنى   Herstraat 71, Horstالعنوان     Leergeldغي على أولياء األمور بأنفسهم التواصل مع مؤسسة ينب  .1

(  أو على رقم  Gasthoesمقابل مبنى البلدية، و اعتباراً من منتصف آب في مبنى الضيافة     INGالقديم لبنك 

 .  info@leergeldhorstaandemaas.nl أو مراسلة االيميل   0642180001التلفون 

المؤسسة بزيارة للعائلة، و يناقش وضعها المالي و يحّدد فيما إذا كان للعائلة الحق في     يقوم موظف  من .2

 الحصول على مساعدة من المؤسسة أم ال. 
لدفع االشتراك   1في حال تمت الموافقة على منح المساعدة يتم إعطاء ايصالين ) قسيمتين(: القسيمة )إيصال(  .3

  Sport 2000من محل  من أجل شراء ألبسة رياضية   2، و القسيمة ) إيصال(   Wittenhorstفي صندوق 

 !! الت (مال نقداً ) فقط ايصا. ال تحصل على العائلة على Venrayفي مدينة فنراي 

. و بالنسبة لشراء المالبس Leergeldيقوم بطلب تحويل المبلغ من مؤسسة    Wittenhorstأمين الصندوق ل  .4

و  Sport 2000 in Venrayالرياضية تقوم العائلة بنفسها بالذهاب لمحل األلبسة الرياضية في فنراي   

 استخدام االيصال الخاص بذلك. 

 

 : معلومات إضافية

مع واحد من األشخاص أدناه  فيما إذا كان لديك أسئلة أخرى  يمكنك التواصل  RKsv Wittenhorstداخل جمعية   

 . Leergeldتخص مؤسسة 

 yasser42015@gmail.comايميل:    0686118586موبايل :     ياسر الحمزة -

 bakrkodsy@gmail.comايميل:     0687900425موبايل :   محمد القدسي  -

- Hay Emonts   : ايميل:   0651170323موبايلinfo@emontsjobcoaching.nl 

 

 و سيتم الحديث عن النقاط  المذكورة أعاله بشكل مفصل. في بداية الموسم الرياضي يوجد اجتماع أولياء األمور
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