حملة بطاقة االئتمان لمركز النور
في رمضان  ، 9002أطلق مركز النور لتدريب وتأهيل األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة حملة البطاقة االئتمانية.
شارك المجتمع في أنشطة جمع
نسعى من خالل هذه الحملة إلى نشر الوعي بقضية ذوي االحتياجات الخاصة ،وا ا
التبرعات عن طريق منح األفراد فرصة القيام بتبرع صغير شهري .وقد حرص المركز على جعل عملية التبرع

والمساهمة مريحة ومعقولة .ونأمل من خالل ذلك ،الحصول على مزيد من الدعم من أفراد المجتمع.
األهداف الرئيسية للحملة هي:
 .1الحصول على دعم المجتمع للوصول لمصدر دخل دائم ومنتظم لمركز النور.
 .9التغلب على العجز المالي في الميزانية نتيجة الركود االقتصادي الحالي.
 .3زيادة عدد الداعمين والمساهين معنا من أفراد المجتمع.

 .4نشر الوعي حول قضية ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع.
األئسئلة المتكررة
س) أين تذهب التبرعات؟ كيف ئسيتم ائستخدامها؟

ج) سوف يقوم المركز باستخدام تبرعاتكم ومساهماتكم لتغطية عجز الميزانية التى يواجهها المركز ،وسوف تساهم كل
االموال التى سوف يتم جمعها خالل هذه الحملة في دعم برامج التدريب التى يقدمها المركز لالطفال من ذوي
االحتياجات الخاصة وايضا في تغطية النفقات التشغيليه للمركز.
س) كيف و أين يمكنني المئساهمة؟

ج) يمكنكم استخدام أي من بطاقتي الفي از أو الماستر االئتمانية لتقديم المساهمة والتبرع .كما أن إستمارات التبرع
متوفرة في مركز النور للتدريب في منطقة البرشاء .إضافة إلى ما سبق ،يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني لتحميل
إستمارة التبرع ،وتسليمها عند اإلنتهاء منها بالفاكس ،أو إرسالها عبر الصندوق البريدي لمركز النور البريدي 7328
دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة .سوف يقوم موظفي مركز النور باإلتصال بجميع األفراد المساهمين للحصول على
تواقيعهم لإلستمارات المرسلة بالفاكس.
س) هل يمكنني طلب توصيل إئستمارات التبرع أو جمعها من مكان معين؟

ج) يمكنكم طلب إيصال إستمارات التبرع إليكم شخصياً أو لشركتكم .كما يمكنكم اإلتصال بالمركز على الرقم

( )043404744وطلب التحدث الى أي شخص من قسم جمع التبرعات .و سينسق معكم عملية التسليم/اإلستالم.

س) كيف يمكنني التبرع و هل هنالك مدة محدده لذلك؟

ج) يمكنكم اختيار التبرع إما لمرة واحدة أو باالشتراك الشهري عن طريق بطاقتكم االئتمان.
وتتراوح قيمة التبرع ما بين( )1000 - 200 - 920 - 100 - 20 - 92درهماً.
ويمكنكم التبرع لمرة واحدة بأي مبلغ على موقعنا اإللكتروني.

س) متى ئسيتم خصم التبرع الشهري من بطاقتي االئتمانية؟

ج) سيتم خصم التبرع من حسابكم شهرياً .وحالما رغبتم بالتوقف ،يمكنكم اإلتصال بالمركز على الرقم
( )043404744وطلب التحدث الى الشخص المسؤول من قسم جمع التبرعات.
س) هل يمكنني إجراء تبرع نقدي/شيك؟

ج) إن المركز يرحب بجميع التبرعات .لكن يجب مراعاة أن تكون جميع الشيكات المستحقة باسم مركز النور.
يمكنكم إرسال التبرع النقدي أو شيك عن طريق الصندوق البريدي لمركز النور للتدريب ص.ب  ،7328دبي .في
حال أردتم إستالم اإليصال ،و الرجاء االتصال بالمركز على الرقم ( )043404744وطلب التحدث الى الشخص

المسؤول من قسم جمع التبرعات.

تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكتروني:
www.alnoorspneeds.ae

