ہندوستان میں تعلیم سے محروم شیعہ اسنا عشری بچوں کے لئے اسکول فیس کے انتظام کرنے کی پہل
ایجوکیشن پروموشن آف انڈیا) (www.EPIindia.orgنے اسکے لئے ایک خاکہ تیار کیا ہے۔
*شیعہ اسنا عشری اسٹوڈنٹ اسمارٹ فون کا استعمال کر کے مدد کے لئے درخواست دیں۔
*تنظیمیں درخواست کی تصدیق کر کے ڈونرس سے فنڈ حاصل کریں۔
*ڈونیشن حاصل کریں اور اسکول کے بینک کھاتے میں جمع ککریں۔
عمومی قابلیت
ایک تصدیق کرنے والے (عالم دین ،عالقہ کے بھروسے مند کمیونٹی میمبر) کی تصدیق کہ درخواست دینے واال شیعہ اسنا
عشری مومن اور مستحق ہے۔
گھریلو آمدنی  10000سے  15000ماہانہساالنہ فیس ہر اسٹوڈنٹ  10000سے  15000تک (تنظیموں پر منحصر کرتا ہےاسٹوڈنٹ کی عمر  5سال سے  18سالاسکول تسلیم شدہ/منظورشدہ اور مناسب معیار کا ہو

*سبھی رقم کی ادائیگی صرف اسکول کے بینک کھاتے میں کی جائیگی
* یتیموں ،غیر فعال ،سادات اور لڑکیوں کو ترجیح دی جائے گی

اہل درخواست گزار/اسٹوڈنٹ اسمارٹ فون کا استعمال کر کے www.EPIindia.orgپر درخواست دے سکتے ہیں۔
یہ شیعہ اسنا عشری مستحقوں کی مدد کے لئے بہتر یقین کے ساتھ ایک کوشش ہے اور ممکنہ ڈونرس کے ذریعہ بیک ٹو بیک
فنڈنگ کے تابع ہے۔ اس کام کو کرنے کے لئے صبر درکار ہوگا اور وقت بھی دینا ہوگا اس کے لئے گذارش ہے۔
فارم بھرنے کے بعد ضروری نہیں کی فنڈنگ کو منظوری دی جائے گی یا پیشکش کی جائیگیدرخواست کے جوابات سہولت دیکھ کر رابطہ کر کے دیے جائیں گے۔
اس لئے آپ کے ایجوکیشنل اور کیریئر کے فیصلے اس فارم کے بھرنے کے طریقے کی بنیاد پر فنڈنگ پر منحصر نہیں ہونے
چاہیئے۔
یہ درخواستیں ،مددگار تنظیموں اور ممکنہ ڈونرس ک ے بیچ رازدار رہیں گی اور پبلک ڈومینز میں نہیں ہوں گی۔
سنیں! کمیونٹی میمبرس ،اید آرگنائزیشنس/ٹیچرز/سرپرست/ڈونرس
پلیزEPIIndia.org

پر جائیں اور کسی بھی طرح سے اس کوشش میں مدد کریں ،تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ فیس کے جمع کرنے میں پریشانی کی وجہ سے قوم کے بچے ا سکولی تعلیم سے محروم نہ رہ سکیں
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