13th April, 2020
Dear Parents,
We wish to inform you that ADEK have collaborated with the Authority of Social Contribution - Ma’an, on the
“Together We Are Good” program, to help parents that have been affected by the COVID-19 pandemic and
support them with school fees.
Parents applying for support to pay their tuition fees need to meet the following criteria:
 Their employment or self-employment has been directly affected by the COVID-19 economic situation.
(parents with difficulties paying their dues prior to this pandemic do not qualify.)
 Their child is enrolled in a low or very low fee category school – CBS is a low fee category school.
 Submission of the required documentation listed below needs to be uploaded onto Esis by the qualifying
school.
“Together We Are Good” – Support Hotline (800-3088): Hotline call agents only provide clarification on eligibility
Creative British School will manage the application submission process with any qualifying parent and ensure the
correct supporting documents are provided. Funds are limited; therefore, it is crucial to ensure the validity of the
supporting documentation to avoid having the application rejected.
Applications with complete supporting documentation must be uploaded to the eSIS system by Sunday, 26th April
2020, therefore parents must have the correct documentation to the school by Sunday 19th April 2020.
ADEK will inform schools of all eligible applications received through the “Together We Are Good” Support
hotline. ADEK / Ma’an will review the applications received from the schools through Esis and verify the eligibility
by reviewing the supporting documentation.
Ma’an will then make payments directly to the school for eligible cases.
Eligibility Criteria:
 Loss of job, Unpaid leave, Salary reduction (temporary or permanent), Defaulted receivables
 Any parent whose self-employment income has been directly affected by COVID-19 to the extent where
he/she has no other means to settle outstanding school fees.
Supporting Documentation Required:
Employed Parents must both provide:
 Proof of change in compensation as a direct result of COVID-19.
 Letter from the Employer stating the termination, unpaid leave status or temporary cut.
 Revised contract provided to the Ministry of Human Resources and Emiratization (MOHRE).
 Latest Bank Statements for the Period of January 2020 – March 2020 (referring to the bank account
where the salary was deposited)
Self-Employed Parents, the business owner, must provide:
 VAT Registration Documentation for the business.
 2019 Financial Statements related to the business.
 Corporate Bank Statements for the period of January 2020- March 2020.

Parents who qualify need to gather this documentation and bring it to the school as soon as possible. The school
will not be responsible for late submissions if correct documentation is not received by Sunday, 19th April 2020.
The decision is at the sole discretion of the Authority of Social Contribution-Ma’an. The primary responsibility to
pay the school fees remains with the parent.
Kind regards,
CBS Administration
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أولياء األمور األعزاء :
نود أن نحيطكم علما ً بأن  ADEKقد تعاونت مع هيئة المساهمة االجتماعية " -معا ً نحن جيدون"( ” ،) “Together We Are Goodلمساعدة أولياء
االمور الذين تضرروا من وباء  COVID-19ودعمهم بالرسوم المدرسية.
يجب على أولياء األمور الذين يتقدمون بطلب للحصول على دعم لدفع الرسوم الدراسية أن يستوفوا المعايير التالية:
 أن تكون أعمالهم الحرة قد تأثرت تأثرا مباشرا بالحالة االقتصادية نتيجة فايروس كوفيد  ( 19أولياء االمور الذين يواجهون صعوبات في
دفع مستحقاتهم قبل هذا الوباء غير مؤهلين ).
 أن يكون أبناؤهم مسجلين في مدارس ذات فئة رسوم منخفضة أو منخفضة للغاية ( مدرسة اإلبداع البريطانية هي من المدارس ذات فئة
الرسوم منخفضة) .
 التقديم يكون عبر تحميل الوثائق المطلوبة المذكورة أدناه على نظام اإليسس من قبل المدرسة المؤهلة.
"هيئة المساهمة اإلجتماعية "معا ً نحن جيدون"( ” ) “Together We Are Goodتدعم الخط الساخن للدعم ( :)800-3088وكالء االتصال بالخط
الساخن يقدمون فقط توضيحات حول األهلية للتقدم للدعم .
ستقوم مدرسة اإلبداع البريطانية بإدارة عملية تقديم الطلبات مع أي ولي أمر مؤهل وضمان توفير المستندات الداعمة الصحيحة.؛ األموال المخصصة
لدعم أولياء االمور محدودة ولذلك من األهمية بمكان ضمان صحة الوثائق الداعمة لتجنب رفض الطلب.
يجب تحميل الطلبات التي تحتوي على وثائق داعمة كاملة على نظام اإليسس بحلول يوم األحد  26أبريل  ، 2020لذلك يجب أن يقدم أولياء األمور
الوثائق الصحيحة إلى المدرسة بحلول يوم األحد  19أبريل .2020
ستقوم أدك بابالغ المدارس بجميع الطلبات المؤهلة الواردة من خالل الخط الساخن لدعم "معا ً نحن جيدون"( ”) “Together We Are Good
بحث ستقوم أدك و الهيئة اإلجتماعية بمراجعة الطلبات الواردة من المدارس من خالل اإليسس والتحقق من األهلية من خالل مراجعة الوثائق الداعمة.
هيئة المساهمة اإلجتماعية "معا ً نحن جيدون"( ” ) “Together We Are Goodستقوم بدفع الرسوم عن أولياء األمور الذين تم الموافقة على
طلباتهم للدمارس مباشرة .
معايير األهلية :
 فقدان الوظيفة ،واإلجازة غير المدفوعة األجر ،وخفض المرتبات (مؤقتة أو دائمة) ،والمستحقات المتعثرة .
 أي ولي أمر تأثر دخله من العمل الحر بشكل مباشر بـ  COVID-19إلى الحد الذي ال يملك فيه أي وسيلة أخرى لتسوية الرسوم المدرسية
غير المسددة.
الوثائق الداعمة المطلوبة:
يجب على أولياء ( األم واألب ) الموظفين توفير كل من:
 إثبات أن التغيير في الدخل هو نتيجة مباشرة لل.COVID-19
 رسالة من صاحب العمل تفيد بإنهاء الخدمة أو حالة اإلجازة غير المدفوعة األجر أو التخفيض المؤقت.
 عقد موثق و مقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
 آخر الكشوفات المصرفية للفترة من يناير  2020إلى مارس ( 2020في إشارة إلى الحساب المصرفي الذي أودع فيه الراتب) .
يجب على أولياء األمر الموظفين العاملين لحسابهم الخاص( ،صاحب العمل) ،توفير ما يلي:
 وثائق تسجيل ضريبة القيمة المضافة لألعمال التجارية.
 البيانات المالية لعام  2019المتعلقة باألعمال.
 كشوف لحسابات البنك للشركات للفترة من يناير  2020إلى مارس .2020
يحتاج ولي األمر المؤهل إلى جمع هذه الوثائق وإحضارها إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن .لن تكون المدرسة مسؤولة عن التأخر في تقديم
الوثائق إذا لم يتم استالم الوثائق الصحيحة بحلول يوم األحد  19أبريل .2000
والقرار األول واألخير في قبول الطلبات هو لهيئة المساهمة اإلجتماعية "معا ً نحن جيدون"( ” . ) “Together We Are Goodوتبقى المسؤولية
الرئيسية في دفع الرسوم المدرسية على عاتق أولياء األمور.
مع أطيب التحيات :
إدارة مدرسة اإلبداع البريطانية

