
"يحتاج المرء الى قرية بأكملها, لتربية طفل"  
Förderverein der Adalbert-StifterGemeinschaftsschule Ulm e.V. 

 
. تكون جيدة كلما دعمناها و شجعناهاالبيئة المدرسية  

 
  :تفويض بسحب االموال من الحساب البنكى

 
 اقوم انا بتفويض

Förderverein der ASG Ulm e.V 
التبرع /عضويه السنوية  بتحصيل رسوم ال  

طريق الخصم المباشر عن  البنكىحسابي من  
 يمكن ابطال تفويض الخصم المباشر كتابيا فى اى وقت

 
__________________ 

معهد االئتمان / اسم البنك  
 

__________________ 
  الحسابمالكة  / اسم مالك

 
_________________  

 رقم الحساب
 

_________________ 
لبنكىالرمز ا  

 
 أو

_________________ 
IBAN 

_________________ 
 التاريخ                          االمضاء

 
.التبرعات معفاه من الضرائب  

.كإثباتيتم استخدام كشف الحساب البنكى , بالنسبه الى التبرعات التى تصل الى المئه يورو  
.التبرعايصاالت للمبالغ التى تتجاوز المئه يورو تصدر الجمعية   

 
 معلمة الفصل او / يرجى تقديم طلب العضوية الى مكتب سكرتارية المدرسة أو الى معلم(
:له الى العنوان التالىارسإ  



Förderverein der ASG Ulm e.V. 
Ruländerweg 1 
89075 Ulm 

 

العثور يمكنك " Förderverein"لنظام األساسي ومزيد من المعلومات حول الجمعية ا

  .قع الويب الخاص بالمدرسةها على مويعل

/foerderverein/de.ulm.gms-stifter://http 

  

  :جهات االتصال

  :العنوان البريدى

Förderverein der Adalbert-StifterGemeinschaftsschule Ulm e.v 

Ruländerweg 1  

 89075 Ulm  

  :االدارة

  )1المدير (ت فايز أنجري

  de.awtk@fv :الكترونىبريد 

  

  )2المدير (يورجن كلوتز 

  de.web@sportspatz: الكترونىبريد 

  

  )أمينة الصندوق(كارمن هيمل 

  de.gmx@emailtocarmen :الكترونى بريد

  

  )سكرتير(دوريس روثجانجر 

  de.web@rotdor: الكترونىبريد 

 

 

  
  
  



 
StifterGemeinschaftsschule -Förderverein der Adalbert

v.Ulm e 
 

Förderverein der Adalbert-تأسست جمعية 

StifterGemeinschaftsschule 1995 في عام  

 تدعم الجمعية المشاريع لذلك  . مدرسة حيوية وجميلة وصحيةهدف الجمعيه الوصول الى

  . و معنوياً ومادياًمالياالدراسية لطالب و طالبات المدرسة 

  

  

  !أشترك معنا

  الجمعيةكن عضوا وادعم عمل

 طفلك ،ل 

 حفيدك ،ل 

 طفلك المكفولل 

 مدرسة منطقتكل  

  

  !البيئة المدرسيةمن اجل تحقيق أطفال مدرستنا و ير من أجلعا يمكننا أن نفعل الكثم

  

 :تتكون منمهمتنا 

  لدعمهم ,تقديم المنح للطالب للمشاركة فى الرحالت الصيفية و الرحالت المدرسية

  .الطالبيوتقوية المجتمع 

التمثيل فى المعارضوالمشاريع المدرسية تنفيذ المشاركة مع المدرسة فى تخطيط و ,

 .المدرسه و الجمعية للمجتمعف لتعري

 عندما تكون ميزانية .مواد التدريس والعمل إلخ شراءالستكمال المدرسة دعم  

 . او غير متوفرةغير كافيةالمدرسة 

 ذلك ضروريا وممكنابشكل عام أينما كان أطفالنا والمدرسة دعم. 

  

  !أفكارك ودعمك تحدث إلينا ، نحن نتطلع إلى



  ية  جمعطلب العضوية في
 Adalbert-StifterGemeinschaftsschule e.V.  

 

مدرسة  ً أرغب في أن أصبح عضوا في جمعية األصدقاءAdalbert Stifter 

Community School e.V.  

  .ً يورو سنويا ويتم خصمها عن طريق الخصم المباشر12 رسوم العضوية على األقل

 

 )سنويا(رسوم العضوية 

 12يورو . 

 _____ يورو. 

  

  .كن إنهاء العضوية في أي وقتيم

 

 يورو_______ قيمةالتبرع لمرة واحدة بـبجمعية ال أنا أدعم.  

  

____________________________ 

  االسم االول, اللقب

____________________________ 

  العنوان ورقم المنزل

____________________________ 

 الرمز البريدي والمدينة

____________________________ 

 هاتفال

____________________________ 

 البريد االلكترونى

____________________________ 

  التاريخ والتوقيع

  

 .إشعار حماية البيانات



معالجة ال تتم . لعضويةحفظ إلدارة ا للسيتم استخدام البيانات الخاصة بك الواردة هنا فقط

 .نقلها الى طرف ثالثأو البيانات 


