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 ي املستفيدة : أخت

من خالل مركز  دعم املستفيدين من االسر املحتاجة، واأليتام  في  أهدافها  و رؤيتها ورسالتها  جمعية جود    تحقق

 الخدمة االجتماعية بلجانه الثالثة :

 اعية اللجنة االجتم ▪

 لجنة كافل يتيم ▪

 لجنة كافل طالب علم  ▪

 

 
ً

 التي تقدمها الجمعية أنواع اإلعانات:  أوال

 

 اللجنة االجتماعية  .أ

 اتأنواع اإلعان بند اإلعانة

 دائمة ــ  إعانات  1

  

   إعانة نقدية 

   إعانة تسديد اإليجار 

   ة كوبونات املواد الغذائية  انإع

 )تفريج الكرب(طارئة ـــ  إعانات 2

 

   ، داد فواتيرسإعانة إيجار، ،  ن وتشمل )إعانة الزواج ، إعانة صحية، تسديد ديو 

 ، إعانة شراء منزل ( أبناء األم السعودية تجديد إقامات 

فصلي الشتاء  وتشمل أرزاق رمضان وكسوة العيدين، زكاة الفطر،إعانة إعانة موسمية ــ 3

 ) في حال توفر متبرعين(  ، الحج والعمرة والصيف، الحقيبة املدرسية

  توزيع التبرعات العينية وتشمل املواد الغذائية، واملالبس، واألثاث، واألجهزة، برعات العينية  ــ الت4

 ( توفر متبرعين) في حال  لحوم األضاحي 

 عند انطباق الشروط الطالب املتفوقين تكريم  األم املتميزة، جائزة  ـــ الحوافز 5

 ق الشروط عند انطبا ة بالجمعيعمائر الوقف الخاصة  إسكان في شقق  ـــ اإلسكان الوقفي  6

  الخدمات التي تقدمها الجهات األخرى بالشراكة مع الجمعية كاإلسكان التنموي  ـــ خدمات الشراكات الخارجية 7

  والخدمات الصحية والتطويرية ...
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 لجنة كافل يتيم ب :  

 نوع ااإلعانة  بند ااإلعانة 

 لتالي:ريال يتم توزيعها كا 2400مبلغ سنوي يدفعه الكافل لليتيم مقداره   الكفالة السنوية 

 ريال600السنوية  كسوة املدرسة  -

 ريال  1200مصروف مدرس ي سنوي  -

 ريال  600كسوة العيدين  -

 اإلعانات املوسمية 

 عند توفر متبرعين( ) 

 ريال  200عيدية الفطر   -

 ريال  600أرزاق رمضان  -

 ريال  500مكافأة املتفوقين  -

   1000مكافأة الخريجين الجامعيين  -

 التبرعات املقطوعة

 عند توفر متبرعين( ) 

ــ األجهزة املكتبية، إعانة شراء    –يات البطان  –املواد الغذائية  األجهزة الكهربائية ـ

 سيارة، تسديد إيجار منزل . 

 

 : حقوق املستفيد ا انيً ث

 

 : الجمعية التاليى من حقوقك عل الجمعية ستفيدة من خدمات أختي امل

استقبالك بلباقة وبشاشة، وتزويدك باملعلومات الكافية عن الخدمات التي تقدمها الجمعية  .1

 وشروط التقديم .

الحالة  .2 ودراسة  االجتماعي  البحث  وعمل  طلبك  باستقبال  تقوم  اجتماعية  لباحثة  إحالتك 

 . لتحديد اإلعانة املناسبة لك ألسرتك

3.  
 
 . املستفيدين بين دون تميز أو تفرقة الخدمات بعدالة  كلقدم لك ت

لك   .4 تقديم  يحق  رفض  تم  حال  في  ألسرتك  او  لك  خدمة  أي  تقديم  رفض  بأسباب  إعالمك 

 الخدمة من الجمعية  

تحويل .5 طلب  لك  في    يحق  رغبتك  عدم  حالة  في  أخرى  اجتماعية  باحثة  مع  للمتابعة  ملفك 

 املتابعة مع الباحثة الحالية.
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ناقشة  ، وممعلوماتكو الحفاظ على خصوصيتك عند التعامل مع ملفك  ن واجبات الجمعية  م .6

 حالتك بسرية تامة مع األشخاص املسئولين فقط. 

 الحفاظ على كرامتك الشخصية وتقديم الخدمة لك بكل احترام . .7

 .لك الحق بمعرفة أسماء ووظائف مقدمي الخدمة لك بالجمعية ووسائل االتصال بهم .8

 

 
ً
 : واجبات املستفيدين  ا ثالث

 من خدمات اللجنة االجتماعية ما يلي :  ةيجب عليك كمستفيد 

 االلتزام بتقديم كافة البيانات واملستندات والوثائق املطلوبة ليتم تقديم الخدمات لك. .1

طلب منك ومراعاة املصداقية في ذلك. .2
 
 اإلفصاح للباحثة عن كافة املعلومات والبيانات التي ت

أو   .3 املكتبي  البحث  إجراء  على  الوقت  املوافقة  في  منزلك  في  االجتماعية  الباحثة  واستقبال  امليداني، 

 املناسب لك. 

 التوقيع على التعهد بصحة البيانات واإلقرار بتحمل املسؤولية.  .4

الجمعية .5 لدى  لبياناتك  السنوي  التحديث  في  الباحثة  مع  الحالة  التعاون  على  التغيير  عن  واإلبالغ   ،

 . ء لك أو ألحد أفراد أسرتكاالجتماعية أو االقتصادية أو الصحية سوا 

 إبالغ الجمعية بأي تغيير في مقر السكن او وسيلة االتصال بك .  .6

 ك وألفراد أسرتك حضور البرامج التدريبية والتطويرية التي تقدمها الجمعية ل .7

، واالعتذار  بالتسجيل فيها  فراد أسرتكين أنت أو أحد أااللتزام بحضور األنشطة والبرامج التي تقوم .8

 . ماملبكر في حالة تعذر حضورك 

 مراعاة الزي الالئق والنظافة الشخصية عند الحضور ملقر الجمعية أو املشاركة في أي نشاط خارجي. .9

 . وعدم التطاول عليهم  االحترام املتبادل ملوظفي وموظفات الجمعية .10

 .التطاول على الجمعية في وسائل التواصل االجتماعي عدم  .11

 

 



 

4 
 

 

 التظلم وتقديم الشكوى ا :   رابعً 

يراه منتقًصا لحقوقه، أو للمستفيد الحق في تقديم التظلم او الشكوى ألدارة الجمعية من أي أمر   .1

 تقصير في تقديم الخدمة ، أو أسلوب مقدمي الخدمة . 

( يوم من الحدث، وال يقبل أي شكوى بعد  30على املستفيدين تقديم التظلم خالل مدة ال تتجاوز ) .2

 مض ي هذه املدة إال بعذر مشروع تقبله إدارة الجمعية . 

3.  
ً
  على اآلتي:على املستفيد تقديم طلب التظلم أو الشكوى مشتمال

 املعلومات الشخصية )االسم ، رقم السجل املدني، رقم ملف األسرة، رقم التواصل(  .4

 تحديد موضوع وأسباب التظلم أو الشكوى وبيان الوقائع بشكل متسلسل  .5

 تحديد املوظف الذي يتظلم منه، والضرر الذي وقع عليه. .6

سلم الشكوى يدوًيا ملكتب املديرة التنفيذية .  .7
 
 ت

 يوًما   15ي التظلم من إدارة الجمعية في مدة ال تزيد عن  يتم البت ف .8

حاط طلب التظلم بالسرية التامة وال يطلع عليه إال أصحاب الشأن  .9  . ي 


