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خ:ــاريـالت  

ك المرجــعــي:ـرقم  

نا المرجــعــي:ـرقم  

 

Name 
 
 
 
Address 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عــزيــزي/ عــزيــزتــــي:

 

ا ـانـة مجـات المدرسيـبـوجـر الـيـوفـت

دارســالق المـــإغ   رةــتـــالل فـخِـ  

 

وبـاء ب ـبـسـة بـالق المدرسـإلغ   ة  ـج  ـيـت  ـن  

، 19 -دـيـوفـكك ــورونــا/  وسر  ـي  ــف  

 ن  أل وذلـكك ـل غ  ـل  ـب  ـم ع  ــف  د   م  ــت  ــسي  فـ

د اآلن ـعـى بــق  ــل  ـت  ـي  لـن ط ف ـلـكــم 

.ةــي  ـان  ـة مجـرسي  د  ـات م  ـبـوج  

 

ف الرابـع  يـفـم ك  ـلف  ـط   ما أن  ـوب الصـ 

ف السادس الث ـانـوي  االبـتـدائـي إلـى الصـ 

ات ـبـوج ىـق  ـل  ـت  ـوي  [، 6ى إسـإل 4يـب  ]

 / لــهـاهـل ق  ـح  ـيفـة، ـي  ـانـة مجـدرسي  ـم

ع ـوم غ. ـل  ـذا المبـى هـلـول عـص  ـح  ـلا



ك ـنـبـل الـيـاص  ـفـا تـنـديـيس لـك، لـذل

ى ـلـل عـصـم تحـل ألن ـكك ـاص بـالخ

.سـالبـة المـحـنـم  

 

 

 

 

 

 

الم ـتِ ـي اس  ـب فـرغـت تـنـإذا ك

ى ـة إلـاجـبح ن  ـح  ـنـات، فـعـف  د  ـال

.يـرفـك المصـسابـل حـيـاصـفـت  

 

ي ـل فـيـاص  ـفـت  ـلء الــى م  ــج  ر  ــي  

ها ــادتـة وإعـيـالـت  ـة الـحـفـصـال

ورة ـاط ص  ـقـتـك الـن  ـنا. يمك  ـيـإل

ات ـومـل  ـعـك وإرسال المـفـاتـهبـ

اللا ـنـيـإل د ـريـبـال مـن خـ 

.دـبريـالـها بـالـي أو إرسـرونـتـكـاإلل  

 

 ا  ـهـيـنـج   22.50ع ـف  د  ـون الـك  ـسي

 ل  ـك  ـل لــف  ـط   ل  ـك  ـل ا  ـيــنـيـإسترل

ين ـوعـي األسب  ــط   ـغ  ـي  ـين وسـوعـب  ـأس  

كذلـك و الد راسـي صلـفـن الـن مـريـيـاألخ  

 ر  ـم  ـستـي تـتـح الـص  ــف  ـد الـيـة ع  ـل  ـط  ـع  

 د ة ـلم
 
.نـيـوعـب  ـ  سأ  

 

الل ـب خ  ـيـرت  ـت  ـذا الـه ة  ـع  ـراج  ـم   م  ـت  ـت  ـس  

 ىـلـاء  عــنـح بـص  ـف  ـد الـيـة ع  ـلـط  ـع  

ورة الم ـق د مـة ة ـن الحكومـم المشـ 

 ــة بـدي  ـنـلـتـاالسك
 
ر ـط  ن األ  شأ

الق ــة إلغ  ـلـمـتـة المحـي  ـن  ـم  ز  ـال

رى ــأخ   ة  ر  ـك م  ـب ل  ـص  ـت  ـوف نـدارس. سـالم



ات ـبـيـرت  ـت  ـد الــيـأكـتـل

.ةــي  ـل  ـب  ـق  ـالمست  

 

ن ـد مـزيـمالى ـلـول عـص  ـالحــم ك  ـن  ـمك  ـي

:اـنـعـوقـى مـلـات عـومـل  ـع  ـالم  
www.edinburgh.gov.uk/schoolgrants 
 

ول ـة ح  ـلـئ  ـأس   ك أي  ـديـان لـإذا ك

ة ـي  ـفـيـرات، أو كـيـي  ـغ  ـت  ـال

ك ـاتـانـيـبـنا لـدامـخ  ـت  ـاس  

البس، ـالم ـةحـنـة لمـي  ـص  ـخ  ـش  ـال

ة، ـي  ـانـة المجـي  ـات المدرسـبـوجـوال

 ىـج  ر  ـا، ي  ـزايـن المـرى مـخاألواع ـناألو

مـوقـعـنـا عـلـى ى ـلـع االط  ـالع

.تـرنـتـاإلن  

 

ـلــوا بــق ــبــول فــائـق  وتـفـضـ 

 الت ـقــديــر واالحـتـرام،

 

  رـايـتـنـاكـن مــيــج 
Jane MacIntyre 

 

التــامــعـق المـريــر فـديــم  

  

http://www.edinburgh.gov.uk/schoolgrants


 
 

Name of Account Holder: 

ب ـاحـم صـاس

سابــالح  

 

Name of Bank/ Building Society: 

الـبـنـك اسـم  
 

Address of Bank: 

 ع ـنـوان الـبـنـك
 

  

  

Sort Code (6 Digits): 

 6)رمـز البـنـك  

 أرقام(

      

Account Number (8 digits): 

 8رقم الحساب )

 أرقام(

        

Roll/Reference Number: 

فـة / ـلـم الـرق

الـرقـم 

 المـرجـعـي

(If applicable) 

ذلـك ان ـ)إذا ك

(م ـع ـم ـوال  بـه  

 

 

 

ات ــومــل  ـذه المعـال هـى إرســـج  ر  ـــي  

:ىـي إلـرونـد اإللكتـبريـالـب  
 school.grants@edinburgh.gov.uk 

  
 
 ىـد إلـبريـالـب ــهـــال  س  ر  أو أ

لــي:االـع ـن ــوان الـت ــ  
The City of Edinburgh Council, School Grants,  

mailto:school.grants@edinburgh.gov.uk


Transactions - Assessment & Finance, 

PO Box 12331, Edinburgh, EH7 9DN 
 

ى تـض ـم ـيـن اسـمـك وعـنـوانـك ــر جـ ــي ـ 

ذه ــادة هـد إعـنـبـالكـامـل ع

.اـنـيـات إلـومــل  ـع  ـالم  
. 

. 


