טופס בקשת הנחה – דמוקרטי בעמק
פרטים על המשפחה המבקשת:
בקשה מס'____________ (לשימוש משרדי)
שם פרטי ומשפחה_________________

מצב משפחתי_______________________

מספר הילדים המבקשים ללמוד בביה"ס___________ ותק המשפחה בביה"ס____________
מספר הילדים במשפחה__________ גילאים___________
האם קיבלה הנחה בעבר?_______ סכום ההנחה שאושר בעבר______________

פרטים על הכנסות המשפחה:
שכר חודשי ברוטו של האב ____________ /דמי אבטלה ________________
שכר חודשי ברוטו של האם ____________  /דמי אבטלה _______________
קצבת ילדים___________________
קצבת נכות____________________
מזונות________________________
קצבאות אחרות מביטוח לאומי או אחרות (סוג וסכום)_____________________________
הכנסה משכר דירה__________________________
הכנסה קבועה אחרת _________________________________
מגורים ורכוש (נא הקף בעיגול):
בית שכור/דירה שכורה ,מס' חדרים _________
בית בבעלותי/דירה בבעלותי ,מס' חדרים _________
רכב מסוג __________ שנה _____ בעלות פרטית/רכב מעבודה.
רכב מסוג __________ שנה _____ בעלות פרטית/רכב מעבודה.

הסיבה לבקשת מלגה___________________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
הצהרה
אני_____________ מתחייב/ת כי הצהרתי אמת על כל הכנסות המשפחה משכר ,מקצבאות ,מעסקים פרטיים או מכל
מקור אחר ,ובכל מקרה של שינוי ברמת ההכנסות אדאג לעדכן את ניצגת בית הספר .בית הספר נותן אמון במשפחות
ובהצהרותיהן .במידה ומכל סיבה שהיא יתגלו נתונים אחרים לגבי הכנסות המשפחה – תבוטל לאלתר המלגה ,והמשפחה
תחויב להחזיר רטרואקטיבית את כל כספי המלגות שניתנו לה לאורך השנים.
תאריך _______________

חתימת המבקש___________________

מסמכים מצורפים (סמן/י ב :)V -


לשכיר –  3תלושי שכר אחרונים של  2ההורים או במקרה של הורה יחיד –  3תלושי שכר  +דמי מזונות.



לעצמאי – דו"ח שומה אחרון.



לסטודנט – מערכת שעות עדכנית מאושרת על ידי מוסד הלימודים.



למובטל – אישור על דמי אבטלה כולל מס' ימים ששולמו.



לגרוש/ה – הסכם גירושין  +סכום דמי המזונות שנקבע.



למשפחה הגרה בשכירות – העמוד הראשון של הסכם השכירות בו מצוין סכום התשלום על הדירה.



במקרה של מחלה ממושכת – אישור רפואי.



במקרה של נכות – אישור רשמי על קצבת נכות.



אישורים על הוצאות חריגות קבועות ,כגון – הוצאות על טיפולים רפואיים ,נפשיים ,צרכים מיוחדים ,וכו'.



אישור על כל הכנסה אחרת כגון – הכנסה מדירה מושכרת ,כל קצבאות ביטוח לאומי ,קצבאות ילדים ,מענקים,
ירושות ,זכייה בהגרלות וכו'.



אישור אחר הנוגע להכנסות ולהוצאות של המשפחה.



מסמכים נוספים התומכים בבקשה.



מכתב אישי נלווה

 ועדת המלגות רשאית לדרוש מהמבקשים להציג בפניה מסמכים נוספים בהתאם לשיקול דעתה ומאפייני הפנייה
הרלבנטיים.

