
            Noor’s Heaven of West Michigan Services  جمعية جنة نور الخيرية 

  Fundraising Committee لجـنــة التبـرعــات 

EIN: 36-4748887-الرقم الضريبي للمنشأة 

 State ID: 2364748887 شهادة الجمعية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية 

Donation Receipt فاتورة التبرع 
 

Donee’s Name: المتبرع اسم  Date of contribution: تاريخ التبرع 

Transaction ID: رقم عملية التبرع Payment Type:   التبرع طريق 

Address: عنوان المتبرع 

Phone: هاتف المتبرع 

Type of Donation: نوع التبرع 

Description:  وصف السلعة 

Value: قيمـة التبـرع 
cash gift.  no goods or services were provided by the organization in 

exchange for the contribution.  

Thank you for your donation of “ ------- “ to Noor’s Heaven of West Michigan Services  on -----------2018. As you 

may know, Noor’ Heaven of West Michigan Services is a non-profit charity agency that helps Arab and Muslim 

individuals and families with comprehensive humanitarian, social, and educational services that help women, children, 

men, and families who are  impacted by poverty, violence, and language barriers. 
 

This confirms that the items listed above were given by the donor to the Noor’s Heaven of West Michigan Services. 

No goods or services were received in exchange for this/these donations. 
 

Please keep this signed form as your donation record.  

 

Again, thank you for your support.  

CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGMENT OF DONATION شـهــادة اثبــات تبـــرع 

STATE OF MICHIGAN/USA أميــركـــأ /  واليــة ميتـشـــغن  

COUNTY OF ____Kent____ كنـت مقـاطعــة    

 

This document was acknowledged before me on 00/00/2018 by Wafa Haddad, Director. 

 

 المحـاميـة ميري اونز: رئيسة مجلس إدارة

 وفاء الحداد: الجمعيـة ئيسة إدارةر

[Seal]: ______________________________ 

(Signature of Organization Officer) 

©2012 Noor’s Heaven of West Michigan Services  ﴿﴾     E-mail: grant@noorheaven.org  اإليمـيـــل 

 

Organization Address عنـوان الجمعيــة 
2723 Sarnia St. SW, Wyoming, Michigan 49519      Tel: 616-589-1625 
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 تم استقبال تبرعكم بنجـاح: متبرعنا الكريم
 يسر جمعية جنة نور الخيرية بمنطقة غرب والية ميتشغان األمريكية أن تتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادتكم على ماتلقته من دعم سخي

مساهمةً من سعادتكم في دعم أنشطة  ٢٠١٨/ --/--هـ الموافق  ١٤٣٩/   /  دوالر أمريكي مسحوباً من حسابات بيبال بتاريخ     ( ----)بمبلغ 

ف و لعنوبرامج جمعية جمعية جنة نور الخيرية لمساعدة األسرة العربية و المسلمة بما في ذلك األطفال والنساء والرجال التي تأثرت بالفقـر و ا

وتؤكد لكم الجمعية بأن دعمكم المشكور سيكون له األثر الكبير في أنشطتها و تحقيق أهدافها ورسالتها من خالل قيامها ببرامجها . عوائق اللغة

 اإلنسانية و اإلجتماعية و تعليمية لإلرتقاء بمكانة الجالية العربية و المسلمة في منطقة ميشيغان الغربية

ََا ۖ َزكَ ﴿ فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلََها َزَكِريَّا ۖ ُكلََّما دََخَل َعلَْيَها قال تعالى    ِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجدَ ِعندََها ِرْزقًا ۖ قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّى  لَِك َه 

َ يَْرُزُق َمن يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب﴾  ِ ۖ إِنَّ اَّللَّ  (٣٧~آل عمران)قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اَّللَّ

mailto:grant@noorheaven.org
http://www.noorheaven.org/


Where did we distribute your donation?  كيف تصرفـنـا بتبرعاتك 
 

Dear Donor, 

 

Your generous donation helped benefit Arab and Muslim throughout west Michigan. the proceeds from your 

donation helped to succeed “---------”program that provide services offered to women, men and youth in need 

of  “----------”and support.   

 

الذي يوفر الخدمات المقدمة للنساء " ----------”تبرعك السخي ذهب ريعه الى احدى البرامج اإلنسانيـة التي ساهمت على النجاح في برنامج 

 للذهاب الى المساجد والعمل وحضانة اطفالهم ومدارسهم فأصبحت صدقة الجارية" ----------”والرجال والشباب المحتاجين إلى 
  

Read more HERE about the program  اقرأ المزيـد عن البرنامج هنـا 

  

 المساهمة في بناء
 مسجد أو بيت من بيوت هللا 

 ةـالمدافن الشرعي
 حفر بئر للشرب 

 المستشفيات
 

 توفيـر المساهمة في
 التمور للصدقات

 إلكتفاء الغذائي ا
 ماء زمزم 
 

 المساهمة في دفع فواتير
 سكن وعربون اإليجار 

 المقبل على الزواج

 الكهرباءفواتير 

 المساهمة في شراء
 األطراف الصناعية لذوي االحتياجات الخاصة و المعوقين

 عجالت و كراسي متحركة ألصحاب اإلعاقة الحركية ،

 األدوية لمرضى السكر والفشل الكلوي
 سماعات اآلذن والنظارات الطبية

 أجهزه طبية للضغط والسكر 
 مالبس وأحذية للمحتاجين 

 حاجيات األطفال الفقراء
 

 المساهمة في تعليم

 اراتيالقيادة للس
 تالوة القران 
 تعليم القرآن

 

 .وجمعيتنا احداهن والحمد هلل على فضله. أميركا لمنظمة خيرية لمساعدتهم فور وصولهم -مدينتنا غراند رابدز في توكل المفوضية كل عائلة الجئة
 .وإّن المساعدة األولية التي تحصل عليها العائلة هي عبارة عن المسكن والمستلزمات المنزلية واألثاث البسيط المحدود

 .ويـتم مساعدة رب العائلة في البحث عن عمل وتدريبه على استخدام باصات المدينـة والنقل العام فقط
 .وال يكون المال النقدي وأشكال الدعم األخرى المقدّمة من الحكومة إلى الالجئين كافية لتأمين حاجات العائلة

 النواقصفيتوجب على فريق عملنا على مساعدته بتغطية . فغالء المعيشــة وصعوبة الطقس القارس في الشتاء ومصاريف أطفاله تفوق قدراته المالية
 

UNHCR works closely with US governmental agencies and NGOs responsible for resettling refugees in the US. Refugees 
arrive in Grand Rapids, Michigan, assigned to a re-settlement agency for a short period of time.  
This is both challenging and rewarding.  Our organization, Noor's Heaven, is fortunate in being one of the ongoing 
humanitarian services in West Michigan. The refugee family initially receives assistance in the form of housing, household 
items, and limited furniture, and the head of the family is assisted in the search for work, and trained to use city buses and 
public transport only.  

 :مالحظــة وتنويه

 .خدماتنا اإلنسانية وتبرعاتكم المالية  تذهب فقط لسكان منطقة غرب والية ميتشغن ومقاطعتها

إليه بسبب غربتهم  ئوننحن نحول عطاءكم إلى األسرالكريمة والى هؤالء ممن تعففوا عن السؤال، أو ضاقت بهم األحوال في أميركا فلم يجدوا سنداً أو مالذاً يلج

“  كنت الغربية” ولجوءهم بسبب الحرب أو اإلضطهاد أو العنف، وعرفت جمعيتنا بأحوالهم ومدى حاجتهم من خالل إدارة البحث اإلجتماعي التي تنشط في مقاطعة

 .إليهمفساهمنا بتقديم ما تجود به أنفسنا وحولنا تبرعاتكم 

Nothing you donate to Noor’s Heaven will be sold elsewhere, and everything we deliver to children and their families is 
always free of charge. Needy Family directly benefit from your contribution. We distribute food and other supplies to 
children in need and their families in West Michigan-Kent county  
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