
   

   دانــش آمــوزان و دانشــجویان تحــت پوشــش موسســه همگــی نیازمنــدی مالــی شــدید دارنــد و در 
صورتیکــه از آن هــا حمایــت نشــود ممکــن اســت بــه علــت بضاعــت مالــی ضعیــف از تحصیــل دســت 
ــه، پرداخــت وام، برگــزاری کالس هــای آموزشــی و  ــه ی مســتمر ماهیان بکشــند. پرداخــت کمــک هزین
.... کمــک بســیاری در ایــن زمینــه بــه ایــن عزیــزان کــرده اســت. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه شــیوع 
ویــروس کرونــا و مجــازی شــدن مــدارس و دانشــگاه هــا شــاهد آن بودیــم کــه بســیاری از محصلیــن 
تحــت حمایــت خیریــه امیــن آراســته بــه علــت نداشــتن وســایل الکترونیکــی بــرای شــرکت در کالس 
هــا بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه شــده انــد. از طــرف دیگــر شــرایط بــد اقتصــادی حاصــل از کرونــا بــر 
ــا  ــا ب ــم ت ــه کار بردی ــزوده اســت. از ایــن رو همــه ی تــالش خــود را ب ــواده هــا اف تنگدســتی ایــن خان
کمــک شــما نیکــوکاران گرامــی تمامــی نیازهــای تحصیلــی دانــش آمــوزان و دانشــجویان را ماننــد لــپ 

تــاپ، گوشــی و ... را برطــرف ســازیم.
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خالصه ی گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1400

نوع خدمت

خدمات کمک 
آموزشی و 
تحصیلی

خدمات
درمانی و

مشاوره ای

بسته های
معیشتی

توانمندسازی
و اشتغال

معرفی محصلین به بازار کار

برگزاری کالس های آموزشی
برای ورود به بازار کار

اهدای بسته معیشتی

خدمات پزشکی و دندانپزشکی

ارائه مشاوره ی فردی و خانوادگی

برگزاری دوره ها و کالس های
آموزشی به تناسب نیاز محصلین

اهدا لپ تاپ  و گوشی موبایل

پرداخت کمک هزینه معیشتی
ماه مبارک رمضان

پرداخت وام قرض الحسنه

پرداخت کمک هزینه تحصیلی
سه ماهه اول سال 1400

عملکرد

1.529.000.000 ریال517 مورد

80.000.000 ریال4 مورد

490.000.000 ریال166 نفر

1عدد موبایل و 3 عدد
لپ تاپ

12 نفر

4 نفر

8 نفر

3 نفر

12 نفر

14.000.000 ریال

تعداد خدمات ارائه
شده

ارزش خدمات

4 نفر

* این فعالیت ها به صورت داوطلبانه توسط خیرین صورت گرفته است.


