فصول ™KidSport
للمنح
المبادئ التوجيهية ِ
• ت ُمنح األفضلية لألطفال الذين
يُجرى إلحاقهم برياضة منظمة.
• لن تتجاوز المنح
 200دوالر كحد أقصى عن كل سنة ميالدية.
صممت المنح الموج َّهة ألطفال بعينهم
•
ُ
لمواجهة الصعوبات المالية التي
تحول دون مشاركة األطفال في ممارسة
الرياضة

www.KidSport.ca

فصل :Acadian Peninsula
ميليسا نير village.melissa@nb.aibn.com

• ربما ال يتم اللجوء للمنح إال عند سداد نظير
المشاركين ورسوم
رسوم
ِ
المعدات الرياضية الشخصية اإللزامية أو أي ٍ منهما.
• يجب أن تكون األنشطة الرياضية معترفًا بها من
المؤسسات األعضاء باتحاد Sport New
Brunswick.

فصل :Miramichi
جيسون والش Jason.walsh@miramichi.org
94 General Manson Way Unit 4 Miramichi, NB
 E1N 6K8الهاتف 623 2054 :الفاكس623 2306 :

• السفر إلى المباريات الفاصلة والبطوالت
والمعسكرات وتحديث المعدات الرياضية وما إلى ذلك
ليس من بين النفقات المسموح بها.
• ليس الهدف من مِ نح ™ KidSportأن
تحل محل تمويل الخدمات الترفيهية الحالية أو الخدمات
االجتماعية للمشاركة في ممارسة الرياضة.

المواعيد النهائية:
 31يناير 1 ،مايو 1 ،سبتمبر

فصل :Chaleur
إيفيت الفين Yvette.lavigne@bathurst.ca
850 St. Anne Bathurst, N.B., E2A 6X2
الهاتف  548 0410الفاكس 48 0406

.1175, rue Principale Suite 5 Neguac, N.B
 E9G 1T1الهاتف 776 3950 :الفاكس776 3975 :

• األطفال من سن  18عا ًما فما دون ذلك مؤهلون للمشاركة.

نموذج الطلب

فصل :Restigouche
دينيس دوتشيسن denise.duchesne@gnb.ca
113 Roseberry Street, Campbellton, NB E3N 2G6
الهاتف 789 2387 :الفاكس287 2999 :

• سوف يُصدر صندوق ™ KidSportأمواالً
إلحدى المؤسسات الرياضية المعترف بها
نيابةً عن مستلم الطفل أو الترتيب
لشراء المعدات.

فصل :Kent County
ميالني إرسينو سيرواmelanie.arsenault@gnb.ca :
1780 Water St. Suite 207 Miramichi, NB E1N 1B6
الهاتف 778 6868 :الفاكس627 4356 :

فصل St. Stephen
سوزان ماكدونالد

:

Susan.macdonald2@nbed.nb.ca
32 Union Street St. Stephen , N.B. E3L 1T4
الفاكس66 7336 :

مونكتون/سانت جون/ساسكس/فريدريكتون وجميع
المناطق األخرى:
سالي هوت programs@sportnb.com
900 Hanwell Rd, Suite 13Fredericton, NB E3B 6A2
الهاتف 451 1320 :الفاكس451 1325 :

يجب ملء جميع البيانات
القسم األول :بيانات الطفل – يُرجى الكتابة بأحرف واضحة
االسم األخير:

االسم األول:
العنوان:
المدينة:

الرمز البريدي:

الهاتف)506( :

الجنس :ذكر ____

تاريخ الميالد:
هل حصل طفلك من قبل على تمويل من KidSport؟
نعم ___ :ال ____:إذا كان الجواب نعم ،فكم مرة? _____

سبب التمويل الرياضي:
هل هذه مشاركتك األولى في هذه الرياضة؟
نعم ____ :ال ____:إذا كان الجواب ال ،فكم مرة?______

أنثى ____

القسم الثاني :بيانات طلب الحصول على تمويل
اسم المؤسسة/الجمعية/النادي أو الرابطة:
جهة االتصال:

الهاتف:

البريد اإللكتروني:
العنوان البريدي:
المبلغ المطلوب:
لرسوم التسجيل بالدوالر______:
للمعدات بالدوالر______:

إلجمالي الطلب بالدوالر______:

الرمز البريدي:
إذا كان الطلب للمعدات فقط ،فيُرجى تقديم ما يثبت التسجيل .وال يمكننا ضمان التمويل
نظير المعدات الرياضية .يُرجى ذكر المعدات والتكلفة (تكلفة واقية الرجل 30
دوالرا)____________________
ً
______________________________________________________
______________________________________________________

القسم الثالث :بيانات ولي األمر/الوصي
االسم األول:

االسم األخير:

العنوان:
المدينة:

الرمز البريدي:
عدد األطفال في

المهنة:
األسرة:
العالقة بالطفل:
يُرجى وضع عالمة فوق الخيارات التي تنطبق عليك :المساعدة االجتماعية____:
الحاضن ____ :األسرة مزدوجة الوالدين____ :
أحد الوالدين ____ :متزوج ____ :زواج عرفي ____ :ولي األمر
ِ

القسم الرابع :إثبات الدخل

يجب أن يرافق جميع نماذج الطلب إخطار ربط الضريبة من كل بالغ في المنزل .وال نقبل ملخصات األجور المدفوعة أو ملخصات الضرائب.
يمكنك الحصول على ما سبق من إخطار (إخطارات) ربط الضريبة الخاصة بضريبة دخلك عن طريق االتصال برقم 1-800-959-8281
التاريخ:

توقيع ولي األمر/الوصي:

سوف نحمي سرية جميع المتقدمين.

