Құттықтаймыз!
Сіз «Taiburyl» Қоғамдық Бірлестіктің "Білімді қолдау" бағдарлама бойынша Айлық шакіртақы
байқауының жеңімпазы болдыңыз! Хабарды www.taiburyl.kz сайтымызда қараңыз.
Ары қарай не істеу керек:
1. Өтінімді қағазға шығарып, әр беттің астына және жауапкершілік өтінішіне қол қою керек;
2. Фотосуретіңізді қағазға шығарылған өтінімге жабыстыру керек (фото 3х4);
3. Өтінім электронды (модуль арқылы) жіберген кезде, тіркелген барлық құжаттарды (жеке
куәліктің нотариаттық бекітілген көшірмесі, анықтамалар, транскрипт, диплом мен
сертификаттардың көшірмелері және т.б.) салуды сұраймыз;
4. Қағаз түріндегі барлық құжаттар мен анықтамаларды және өтінімді тезтікпеге (қағаздарды
бекітіп қоятын жабдығы бар папка) салу қажет;
5. Айлық шәкіртақы түрінде берілетін қайырымдылық көмек туралы келісімге қол қою үшін
ЭЦҚ кажет.
6. «Kaspi Bank» карточкаңыз болу керек міндетті түрде.
7. Тезтікпеге салынған құжаттарды біздің офисімізге жіберу қажет: 010000, Нұр-Сұлтан
қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі 2, 10 қабат, тлф + 7 771 501 91 37, Ермекова Светлана
8. «Alfa Delivery Services» пошталық қызмет компаниясы http://www.ads.com.kz/ не болмаса
«Казпошта» арқылы салып жіберуге болады.
Сый-құрметпен, «Taiburyl» ҚБ
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі 2, 10 қабат, тлф + 7 771 501 91 37,
Ермекова Светлана
-------------------------------------------------------------------------------------Поздравляем!
Вы стали победителем конкурса Ежемесячные стипендии Общественного Объединения «Taiburyl»
по программе «Поддержка образования». Новость смотрите на сайте https://www.taiburyl.kz/
Что Вам нужно сделать:
1. Распечатайте Вашу Заявку и распишитесь на страницах снизу, а также в Заявлении об
ответственности;
2. Наклейте Ваше фото на заявку (документное фото 3х4);
3. Приложите бумажные версии всех документов, которые прикрепляли при подаче заявки.
(оригиналы справок, нотариально заверенное удостоверение личности оригинал,
цветные копии транскриптов\дипломов и т.д.);
4. Аккуратно приложите заявку и все документы (справки) в папку скоросшиватель с
планкой (с зажимом);
5. Необходимо иметь ЭЦП для подписания договора об оказании благотворительной помощи
в виде ежемесячных стипендий.
6. Открыть карту в АО «KaspiBank».
7. Отправьте через почтовую службу Вашу заявку по адресу г. Нур-Султан, ул. Кунаева 2, 10
этаж, тлф + 7 771 501 91 37
8. Документы отправить «Казпочтой» или через курьерскую службу Компания "Alfa
Delivery Services" http://www.ads.com.kz/
С уважением, ОО «Taiburyl»
Наш адрес: г .Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева 2, 10 этаж, тлф + 7 771 501 91 37, Ермеа
Светлана
--------------------------------------------------------------------------------------

