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 اعزائي االولياء،

 من الفترة

   إلى

 ستعمل مؤّسسة المدرسة الخيريّة بحملة تبّرع يشارك بها األطفال و ذلك لصالح مشاريع 

 مهّمة

 - ألعاب رياضة وترفيه جديدة في ساحة المدرسة 

 - تقديم تبرعات لمنظمة المعونة بسبب الحالة الراهنة في أوكرانيا 

   سوف يتلقى طفلك نموذج التبرع على الورقة

   على الطفل إرجاع هذا النموذج قبل يوم الجمعة الموافق ل

كداعم لهذه الحملة بامكانك كوليّ  الحضورلحملة التبّرع وهي عبارة عن مراتون لالطفال. 

 سيركظون االطفال حول المدرسة.

وسيتم عدّ  جوالت كل طفل. عدد جوالت الطفل حول المدرسة سيكون حاسما لقيمة المبلغ 

 الذي ستدفعونه كدعائم لحملة التبّرع

 عند االنتهاء من تشجيع اطفالكم، نرجو منكم مغادرة المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحن سعداء بأول حدث مدرسي مشترك لنا وبجمع التبرعات

 شكرا جزيال لكم ومع أطيب التحيات

 نائبة المديرة
Britta Britz 
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  االربعاء
30.03.22 

  الخميس
31.03.22 

 الجمعة
01.04.22 

8:45 Uhr E1a 8:45 Uhr 3a   

9:05 Uhr E2a 9:05 Uhr 3c   

10:00 Uhr E2b 10:00 Uhr 3b 10:10 Uhr 1d 

10:20 Uhr 1c 10:20 Uhr 3d 10:30 Uhr 4a 

10:45 Uhr 2a 10:45 Uhr 4c 10:50 Uhr 4b 

11:05 Uhr 2b 11:05 Uhr 4d   

11:50 Uhr 2c     

12:10 Uhr 2d     

30.03.2022 

01.04.2022 

: 

2 

25.03.2022 



ع 2022  نموذج التبر
 

 -1- البحث عن دعائم

 -2- أظهر نموذج التبرع الخاص بك لوالديك وجداتك وأجدادك وأعمامك وعماتك 

  وأصدقائك وأقاربك

 -كل داعم سيتبّرع بمبلغ خاص به

 -3- ماذا بعد؟

 - يقوم الرعاة بالتسجيل في القائمة أدناه 

 - يمكنك تسجيل أكبر عدد ممكن من اللفات حول مبنى المدرسة أثناء الجري الخيري 

 - سوف تتلقى بعد ذلك شهادة تؤكد عدد جوالتك حول المدرسة 

 -4- جمع التبرعات

 - إظهار شهادتك للرعاة وجمع األموال 

 - إما أن تعطي المال في ظرف مختوم لمعلمك

  أو يقوم الرعاة بتحويل األموال إلى
Förderverein Goetheschule Darmstadt e.V. 

Sparkasse Darmstadt 
IBAN: DE56 5085 0150 0000 5923 90 

BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1DAS 

ع  نموذج التبر
           Schülername (اسم الطالب): ……………………………………………………………. Klasse (الفصل): ……………… 

Sponsorenname 
 إسم الداعم

Unterschrift 
 االمضاء

Betrag pro 
Runde 

ع لكل جولة  قيمة التبر

Endbetrag 
 المجموع

    

    

    

    

    

    

    

 


