صورة حدٌثة

منح مقدّ مة من مبادرة ألبرت أٌنشتاٌن األكادٌمٌة األلمانٌة لالجئٌن فً الٌمن
ٌعرف باسم" دافً ) -“(DAFIللعام األكادٌمً الجامعً 2021/2020
طلب مساعدة تعلٌمٌة
______________________________ __________________ _____ _____ _________
مالحظة  :إن الموعد النهائً لتقدٌم الطلبات هو  20ماٌو  . 2020لن ٌتم النظر فً أي طلبات متأخرة ٌتم استالمها بعد هذا الموعد .
ٌجب إرفاق الطلب بجمٌع الوثائق الداعمة الالزمة ،مثل نسخة من شهادة اللجوء وشهادة الثانوٌة العامة.
لن ٌتم النظر فً الطلبات غٌر المكتملة.
ٌُرجى إرسال الطلب بعد ملئه بالكامل على العنوان اإللكترونً  dafi.yemen@intersos.orgأو إعادته إلى أحد مكاتب التسجٌل التابعة لمنظمة
انترسوس.

ٌشجى انًالحظح ٌ :تى تقذٌى انطهة يشج واحذج فقط أيا انكتشونً او وسقً !
تعهًٍاخ
سقى انطهة.........

 -1إكًال جًٍع أجضاء انطهة تانهغح انعشتٍح
-2انشجاء االجاتح فً انًشتع انًخصص نزنك
انتاسٌخ......................:
سقى شهادج انهجىء.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انجضء االول – انًعهىياخ انشخصٍح نًقذو انطهة
االسى كايم  :ــــــــــــــــــــــــــــ
االسم االَل
انجنس  :ركش

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسم االة

انهقت

أسم انجذ

أنثى

محل وتارٌخ المٌالد  :ــــــــــــــــــــــــــــــ
(مكان المٌالد )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(مدٌنة أو قرٌة)

انجنسٍح :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

(الٌوم )

(الشهر)

(العام)

تاسٌخ انىصىل نهثهذ /انًٍن :ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(الٌوم )
انحانح االجتًاعٍح  :عاصب

(الشهر)

يتضوج

عنوان السكن الحالً  :حضر
اذا كان حضر أذكر بأختصار ( :المدٌنة )

(العام)
أسيم

يطهق
مخٌم
(المدٌرٌة )

(الشارع )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذا كان مخٌم أذكر بأختصار ( :المدٌرٌة ) (القرٌة ) ( المربع السكنً)
البرٌد االلكترونً  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الهاتف  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم هاتف أخر  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االعاقح /و روي االحتٍاجاخ انخاصه  :ثحست ارفبقٕخ االمم انمزحذح نحقُق انمعبقٕه َرَْ االحزٕبجبد انخبطً
ان
َفٓ انفقشح سقم ( )1رم رعشٔف انعبجض ي
'' األشخبص رَْ اإلعبقخ رشمم أَنئك انزٔه نذٍٔم إعبقبد ثذوٕخ أَ عقهٕخ أَ رٌىٕخ أَ حسٕخ ؽُٔهخ األجم فٓ انزعبمم مع مخزهف انحُاجض
قذ رعُق انمشبسكخ ثظُسح كبمهخ َفعبنخ فٓ انمجزمع عهّ مسزُِ انمسبَاح مع اٖخشٔه'' .

ٔشجّ ثٕبن مب إرا كىذ أَ أحذ أفشاد عبئهزك ٔعبوٓ مه إعبقخ أَ مه رَْ االحزٕبجبربنخبطخ:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ضعف انثصش
( انشخض انزْ نذًٔ انؼعف انجظشْ مىز انُالدح أَ انىبرجخ عه انمشع ،اَانعذَِ أَ اإلطبثخ أَ انشٕخُخخ ،ممب
ٔؤثشعمِ حٕبرً انُٕمٕخَ ،قذ رقٕذ انحشكخ انمسزقهخ ،أَ رزطهت عالج مسزمش ،اَ رعهٕم خبص أَ انمشاقجً انمززبثعي)
ضعف انسًع ( انشخض انزْ نذًٔ انؼعف انسمعٓ مىز انُالدح أَ انىبرجخ عه انمشع ،اَانعذَِ أَ اإلطبثخ أَ انشٕخُخخ،
ممب ٔؤثش عهّ انحٕبح انُٕمٕخَ ،قذ رزطهت عالج مىزظم ،اَ رعهٕم خبص َ ،سطذ أَ طٕبوخ جٍبص انسمع انظىبعًٕ َ .قذ ٔكُن
ٌزا انشخض قبدسا عهّ انزُاطم مه خالل نغخ اإلشبسح).
اإلعاقح انعقهٍح انًتىسطح ( انشخض انزْ نذًٔ ػعف عقهٓ أَ فكشْ مه انُالدح أَ انىبرجخ عه مشع أَ إطبثخ أَ طذمخ
أَ انشٕخُخخَ ،انزٓ ثذَسٌب ال رحذ ثشكم كجٕش انقذسح عهّ انعمم ثشكم مسزقم َانزفبعمَ ،نكه قذ رزطهت رعهٕمخبص،
َثعغ انشطذ نهذَاء َانمشاقجً )
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اإلعاقح انعقهٍح انحادج ( انشخض انزْ نذًٔ ػعف عقهٓ أَ فكشْ مه نحظً انُالدح أَ انىبرجخ عه مشع أَ إطبثخ أَ
طذمخ أَ انشٕخُخخ ،انزٓ ثذَسٌب رحذ ثشكم كجٕش مه انقذسح عهّ انعمم ثشكم مسزقم َمُاطهً انعمم َ ،قذ رزطهت
االعبقً انعقهًٕ انحبدي الِ مسبعذي مه انحبػىً َرزطهت معبنجً ).
االعاقه انجسذٌه انحادج ( انشخض انزْ نذًٔ إعبقخ جسذٔخ مىز انُالدح أَ انىبرجخ عه مشع أَ إطبثخ أَ طذمخ أَ انشٕخُخخ،
َانزٓ ثذَسٌب رقٕذ انحشكً انجسذًٔ نٍزا انشخض َ،رحذ ٌزا انشخض ثشكم كجٕش مه انقذسح عهّ انعمم ثشكم مسزقم أَ
ثممبسسخ أْ مٍىخَ ،االعبقً انجسذًٔ دحزبج إنّ مسبعذح مه انشعبٔخ) .
االعاقة اللفظٌه  ( :الشخص الذي ال ٌستطٌع التحدث بوضوح منذ الوالدة أو الناتجة عن مرض أو إصابة أو صدمة أو الشٌخوخة،
الذي ٌقٌد أو ٌحد من القدرة على العمل بشكل مستقل ،وقد ٌتطلب عالج النطق أو التدخل الطبً)

الخلفٌة العائلٌة
مهنة االب  :ــــــــــــــــــــــــــــــمهنة األم  :ــــــــــــــــــــــــــــــ
مكان إقامة األم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكان إقامة األب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط دخل االسرة  :ــــــــــــــــــــــــــــــ

متوسط االنفاق الشهري لالسرة للسكن ( إذا كانت متوفرة )؟ ــــــــــــــــــــــ
عدد االخوة فً االسرة (بما فٌهم مقدم الطلب) ؟ ـــــــــــــــــــــــــــ
الرجاء إكمال البٌانات التالٌة عن اخوانك  /اذا كانوا متزوجٌن او كانوا معالٌن
االسم

العمر

التحصٌل العلمً

صلة القرابة

الجزء الثانً  -:التعلٌم السابق
التعلٌم الثانوي:
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اذا كان ٌعمل ,مكان العمل  ,متوسط الدخل

أسم المدرسة الثانوٌة المتخرج منها  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكومٌة

خاصة

بلد التخرج من الثانوٌة  :ـــــــــــــــــــــــــــــــ
سنة التخرج :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسم الثانوٌة العامة (علمً /أدبً)  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درجة الثانوٌة العامة :ــــــــــــــ

الجامعات او المعاهد ( فً حالة ما كنت ملتحق باحد الجامعات او درست سابقا و لم تكمل الدراسة الجامعٌةو تقدم لمساعدة مالٌة )
اسم المدرسه

عدد السنٌن او
الساعات المعتمده

المدٌنه

مجال الدراسة

الدرجة الحاصل علٌها

اللغات
ممتاز،جً ,ضعٌف
د
ٌرجى التقٌٌم على النحو التالً:

اللغه االم
------------------

قراءة
-------

كتابة

نطق

------- -------

اللغات االخرئ
-------- ------- ------ --------------------------- ------- ------ -------------------هل سبق واكملت اي دورات فً اللغة اإلنجلٌزٌة فً الٌمن أو فً أي مكان آخر؟ إذا كان األمر كذلكٌ ،رجى ذكر أٌن ومتى وكم هً مدة
الدراسه :

الجزء الثالث – خبرات العمل السابقه :
ٌرجى ذكر جمٌع الوظائف السابقة أو الحالٌة التى مررت بها ،ابتداء من احدث وظٌفه :
اسم الشركه
/المعهد /اخرئ

المنصب/عنوان
الوظٌفه

الحضور من  /الى
الشهر/السنه
الشهر/السنه

المدٌنه
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المرتب الشهري

خبرة العمل التطوعً :
اسم الشركه /المعهد/اخرئ

المنصب/عنوان الوظٌفه

المدٌنه

الفترة (من-الى)

الجزء الرابع –التعلٌم المخطط :
مجال الدراسة المقترحة:
ما هو مجال الدراسه المفضل لدٌك ؟ ٌرجى ذكر ثالث خٌرات من دراستك المفضله ( مع العلم أنه سوف تعطى االولوٌةللرغبة األولى):
---------------------------------------------------------------------------)1
---------------------------------------------------------------------------)2
---------------------------------------------------------------------------)3
طول الفترة الزمنٌة المتوقعة إلكمال برنامج الدراسة بالسنوات --------------:
الحافز :
ٌرجى ذكر الدافع فً بضعة أسطر لدراسة المجال المفضل لدٌك (ٌجب ان تكون محددة قدر اإلمكان):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هل تحصل المقدم على منحه من قبل ؟ إذا كان األمر كذلكٌ ،رجى تقدٌم تفاصٌل عن هذه المنحه .
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ه ل المتقدم فً اجراءت للحصول على منح دراسٌة اخرى؟ إذا كان األمر كذلكٌ ،رجى تقدٌم تفاصٌل.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وضعك كطالب
اختار اي من الجمل الموضحه ادناه والتً توصف حالتك كطالب :

□

لقد انتهٌت من دراستً الثانوٌة فً الٌمن ،وحصلت على شهادة الثانوٌة العامة.

□

لقد انتهٌت من دراستً الثانوٌة خارج الٌمن ،ولكن ال ٌوجد لدي أي شهادات.

□

لقد انتهٌت من دراستً الثانوٌة خارج الٌمن وامتلك الشهادة األصلٌة.

□

لقد انتهٌت من دراستً الثانوٌة خارج الٌمن وٌوجد لدي نسخه معتمدة من الشهادة األصلٌة.

□

لقد قدمت الى الجامعه  ،لكننً لم اقبل حتى االن.

□لقد تم قبولي فً الجامعة ،لكننً لم ابدا الدروس لالن .
□توقفت دراستً فً الجامعة عندما نزحت من بلدي.
□انقطعت عن دراستً الجامعٌه فً الٌمن .
□انا حالٌا ملتحق بالجامعه .
إذا كنت مسجال بالفعل وتدرس حالٌا فً الجامعةٌ ،رجى إرفاق الوثائق التً تؤكد انك مسجل فً الجامعه كطالب.
ٌرجئ ارفاق المستندات التالٌه مع استمارة الطلب :

□

صورة حدٌثه

□

صورة من شهادة الثانوٌة األصلٌه م عمده من قبل الوزارات المعنٌة.
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□

صورة معمدة من بٌان الدرجات قبل الجهات المعنٌة ( للطالب الذٌن كانوا مسجلٌن فً الجامعة من قبل).

□

صورة من شهادة اللجوء.

كل المتطلبات مكتمله □نعم□

ال ( إذا كانت اإلجابة ال ٌرجى اإلشارة إلى ماهٌة الوثائق المفقودة)

أشٍذ أن رظشٔحبرٓ فٓ انشد عهّ األسئهخ انسبثقخ طحٕحخ َكبمهخ َ دقٕقخ َأفٍم أن اعطبء اْ معهُمبد خبؽئخ فٓ ٌزي
االسزمبسح سُف رؤثش عهّ فشطزٓ فٓ االخزٕبس َااالسزمشاس فٓ انمىحخ.
إسى و تىقٍع يقذو انطهة
ــــــــــــــــــــــــــــ
بٌانات االتصال بمراكزنا من أجل إعادة الطلب بعد ملئه ) استمارة الطلب مع المستندات والوثائق المطلوبة(.
عدن /خور مكسر
حً اكتوبر امام صالة سبأ
من األحد إلى الخمٌس
من الساعة  8:00صباحا وحتى  4:00عصرا

صنعاء /حده ( مكتب الحاالت)
بجانب السفارة األلمانٌة
من األحد إلى الخمٌس
من الساعة  8:00صباحا وحتى  4:00عصرا

عدن /البساتٌن ( مكتب الحاالت)
بجانب شرطة البساتٌن
من األحد إلى الخمٌس
من الساعة  8:00صباحا وحتى  4:00عصرا

لحج /خرز
مكتب انترسوس ( مخٌم خرز للنازحٌن)
من األحد إلى الخمٌس
من الساعة  8:00صباحا وحتى  4:00عصرا

حضرموت /المكال
شارع  40شقة ,مقابل قصر با طهف
من األحد إلى الخمٌس
من الساعة  8:00صباحا وحتى  4:00عصرا
إب (القاعدة ) /مكتب انترسوس الستقبال الحاالت
شارع المركزي ,امام مسجد الخٌر
من األحد إلى الخمٌس
من الساعة  8:00صباحا وحتى  4:00عصرا

إب /مكتب انترسوس
أمام المعهد العالً للعلوم الصحٌة
من األحد إلى الخمٌس
من الساعة  8:00صباحا وحتى  4:00عصرا

للتواصل :مدٌر المشروع :مالك سعٌد ( ,) 774916535المسؤول التعلٌمً صنعاء  :دانٌا ( ,) 774707160المسؤول التعلٌمً عدن  :محمد كمال
() 739494946
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