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Letter of Undertaking

خطاب تعهد

I, the undersigned, represent and warrant to Education Above All Foundation (“EAA”) that, to the best of my knowledge, all 
information, documents and/or certificates submitted by me to EAA are true, complete and accurate in all aspects as at the 
date they were given and are not misleading in any respect. I hereby undertake to immediately notify Education Above All 
Foundation should any of the information submitted by me to EAA changes; and I hereby authorize EAA to share, and verify the 
authenticity of, these information, documents and/or certificates with any government departments and third parties. I 
understand that if any of the information, documents and/or certificates submitted by me to EAA are found to be non-
consensual, false, untrue, misleading and/or misrepresenting, I will be held legally liable, and may be forfeited or disqualified 
from receiving any financial assistance from Education Above All Foundation.

I voluntarily authorize, give my permission and allow use and re-disclosure of the data and information submitted by me to EAA 
and its partner organizations and other parties. I have no objection in Education Above All Foundation requesting or receiving 
any documents, reports, and certifications (financial or non-financial) from any Ministries, Banks, or institutions in Qatar, 
including and not limited to the Qatar Credit Bureau.

I understand that EAA may decide to reject my application or provide complete, partial or one time support for any given 
academic year pertaining to any child I act as a guardian to, based on the assessment of my application as per EAA’s criteria. I 
also acknowledge that EAA will pay no more than an informed specified amount in Qatari Riyal per Child per Academic Year as 

ي إىل المؤسسة صحيحة وكاملة
أنا، الموقع أدناه، أقر و أتعهد لمؤسسة التعليم فوق الجميع أن جميع المعلومات والوثائق و الشهادات المقدمة من 

و أتعهد بإخطار المؤسسة فورا في حال تغير أي من البيانات أو المعلومات أو. ودقيقة في التاري    خ الذي قدمتها فيه و غير مضللة بأي شكل من ألشكال
ي إىل المؤسسة

كما أوافق و أخول المؤسسة صالحية التحقق من صحة هذه المعلومات والوثائق و الشهادات مع أي إدارات. المستندات المقدمة من 
ي إىل المؤسسة غير صحيحة أو مضللة و . حكومية وأطراف ثالثة

أو/ أفهم وأقر بأنه إذا أتبير  أن أي من المعلومات والوثائق و الشهادات المقدمة من 
ي أي مساعدة من مؤسسة التعليم فوق الجميع

ي أو عدم تأهيلي من تلقر
تب عليه خسارتر .خاطئة، فسأتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، و يير

كائها من المنظمات واألطراف ي أرسلتها إىل مؤسسة التعليم فوق الجميع، مع شر
، النر ي

ي و معلوماتر
ا وأسمح باستخدام ومشاركة بياناتر

ً
ي أوافق طوع

إنن 
ي مؤسسة التعليم فوق الجميع أي وثائق أو تقارير  أو شهادات . األخرى

من أي وزارات أو بنوك أو مؤسسات في )مالية أو غير مالية(ال أمانع طلب أو تلقر
، مكتب قطر للمعلومات االئتمانية

ً
.قطر، بما في ذلك و ليس حرصا

ي أو تقديم مساعدة كاملة، جزئية أو دعم لمرة واحدة ألي عام دراسي أكاديمي يتعلق بأي طفل تحت/ أفهم و أقر أن المؤسسة يمكنها رفض طلن 
ها المتبعة  لمعايير

ً
ي ووفقا ، بناًء عل تقييم المؤسسة لطلن  ي

ي العام. وصاينر
 
كما أقر بعلمي أن المؤسسة لن تدفع أكير من المبلغ المحدد للطفل ف

َّ ترتيب أو تغطية المبلغ المتبقية/ الدراسي .األكاديمي الواحد بالعملة القطرية كمنحة دراسية كاملة و أي مبالغ معلقة، إن وجدت، يجب علي
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