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 فرم درخواست معافیت از پرداخت شهریه 
 

 پوداس َیروی 
 

 صبح و بعد از ظهر دانش آموزان   برنامۀ درسیفعالّیتهای فوق 
دانش د. اتخاذ تصمیم اینکه معاف ششهریۀ فعالیتهای فوق العاده  بر اساس درآمد می توان از پرداخت :شهریۀ فعالّیتهای فوق العاده عدم دریافت

ا  ی  یاین تصمیم برای مّدت معیّ ن و مدنی فرمانداری "پوداس َیروی" می باشد.  یامور آموزش شود با سرپرست معافشهریۀ مذکور  آموزی از پرداخت
 . دخذ می شو حداکثر برای یک سال فعالّیت ا

د؛ یا  این در زیر ارسال نم"پوداس َیروی" یا به آدرس امور رفاهی و مدنی فرمانداری  تکمیل کرده و با پیوستهای الزم رافرم درخواست باید  متقاضیان
 . تسلیم کنند  مربوطه  ادۀ صبح و بعد از ظهر دانش آموزفعالّیتهای فوق العبه واحد 
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مشخصات متقاضی و 
 همسر او 

 
 
 
 

 نام متقاضی  
 

که با متقاضی   نام همسر )همسر عقدی یا غیرعقدی
 سکونت می کند(  

 شمارۀ شناسایی  
 

   شمارۀ شناسایی

 آدرس ایمیل  
 

   آدرس ایمیل 

 آدرس پستی  
 

 کد پستی و ناحیۀ پستی 

مشخصات فرزند یا  
 فرزندان  

   شمارۀ شناسایی نام فامیل و نام کوچک  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

مکان فعالّیت و یا 
 مدرسۀ دانش آموز 

 
 

مبلغ شهریه در حال  
 حاضر 

 یورو                
 

 ، از تاریخ زیر می باشد:فعالّیتهای فوق العادۀ صبح و بعد از ظهرمعافّیت از شهریۀ   تقاضا به منظور 
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  توجیهات درخواست
 
 

، عالوه بر میزان درآمد ماهیانه مشخص نیست   حقوق   بر اساس درآمد. گواهی میزان حقوق پیوست شود. اگر در گواهی   پیوستها 
 آن باید میزان درآمد مشخص و معلوم شود. 

    .معافّیت از پرداخت شهریه، چون خانواده با مددمعاش امرار معاش می کنند 
 )محاسبۀ دخل و خرج و کپی مددمعاش مصوبه نیز پیوست گردد(  

    اظهار نظر مددکار اجتماعی 
 . گیردموافقت دارم که صحت آنها تحت تحقیق و بازدید قرار  را تأیید کرده و    داده شدۀ خود  صحت اطالعات  امضاء

 
     20        /           به تاریخ "پوداس َیروی"

 
به اجرا گذاشته شده،   2001( منزلت و حقوق مراجعین خدمات امور اجتماعی، که از تاریخ اّول ژانویه سال  812/2000)مصوبۀ   20بنا به مفاد مادۀ  

امور   که از مراجعین ادارات  را  یو توضیحات  اطالعات آن  مقامات ادارات محلی و کشوری، همچنین سایر ارگانهای قانونی بخش عمومی موظف هستند که  
محرمانه بودن آنها، به طور رایگان به مسئولین خدمات    علی رغم  امور مراجعین تأثیر گذار باشد،   می تواند عماًل در انجام  ، کهدر اختیار دارنداجتماعی  

 اجتماعی ارائه دهند.  


