
HELP STUDENTS 
CONTINUE THEIR 
EDUCATION 
FROM HOME. 

TELECOM PARTNERS MEDIA PARTNER LOGISTICS PARTNER

IACAD PERMIT: 2990

TARGET

DEVICES40,000

HOW TO DONATE?

Make a dona�on and enable students to join their peers in distance learning from the safety of their home.
"Educa�on Uninterrupted" is a Zakat compliant campaign.

BANK
Cheque must be account payee 

and payable to Dubai Cares.
Transfers can be made to 

Dubai Cares via:
Emirates Islamic Bank 

IBAN AE810340003707297730206
IBAN AE110340003707297730205 (Zakat)

Used & New Devices
Donate new or used devices 
such as laptops, tablets or 

desktop computers by filling 
out a dona�on form on 
dubaicares.ae/donate

We will handle the rest. 

Online
To make a dona�on online visit 

dubaicares.ae/donate

SMS
Text "donate" to:

9030 (AED 30)
9090 (AED 90)
9300 (AED 300)
9900 (AED 900)

Got ques�ons about the campaign? We’re here to help!
Campaign Call Centre: 04-4504550
WhatsApp: 055-3222737   Email: ge�nvolved@dubaicares.ae

“Tawzea“ will take care of picking up and sani�zing the donated
items and safely delivering them to the students.
Cheques can also be collected from your preferred loca�on.



 الهدف

جهاز
40,000

ساعدوا الطالب 
على مواصلة 

تعليمهم من 
المنزل

الشريك اللوجستيالشريك االعالميشركاء االتصاالت

رقم التصريح : 2990

كيفية التبرع؟

تبرعكم سيمكن الطالب من االنضمام إلى زمالئهم في التعلم عن بعد بأمان من منازلهم.
 حملة "التعليم دون انقطاع" متوافقة مع أحكام الزكاة. 

المعامالت المصرفية
يجب أن يكون الشيك بإسم 
صاحب الحساب والدفع لصالح 
دبي العطاء. يمكنك تحويل 
المبالغ النقدية لصالح دبي 

العطاء من خالل بنك االمارات 
االسالمي على هذه الحسابات:

IBAN AE810340003707297730206
IBAN AE110340003707297730205 (للزكاة)

ا�جهزة الجديدة
أو المستخدمة

يمكنك التبرع با�جهزة الجديدة أو 
المستخدمة مثل أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة، ا�جهزة اللوحية، أو أجهزة 
الكمبيوتر المكتبية من خالل ملء 

إستمارة التبرع على 
dubaicares.ae/donate

وسنقوم بالباقي

عبر الموقع
 يمكنك التبرع من خالل الموقع

االلكتروني
dubaicares.ae/donate

الرسائل النصية
أرسل "تبرع" لـ:

9030 (30 درهم)
9090 (90 درهم)

9300 (300 درهم)
9900 (900 درهم)

ستهتم شركة "توزيع" بجمع االجهزة المتبرع بها وتعقيمها
وتسليمها بأمان للطالب لتمكينهم من مواصلة التعليم.

يمكن أيًضا جمع الشيكات من المكان المفضل.

هل لديك أية استفسارات حول الحملة؟ نحن هنا للمساعدة. ال تتردد في
ا°تصال با�رقام التالية: مركز ا°تصال الخاص بالحملة: 04-4504550

  ge�nvolved@dubaicares.ae :رقم الواتساب: 3222737-055 البريد ا°لكتروني
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