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Jaffna Muslim Association 

United Kingdom 

“Together serving the community and humanity  ”

 

 

    Office use only  

அலுவலக பாவனைக்கு மட்டும்    

                

                Serial No:-       ………………………………………………………………  

                Regent:-         ……………………………………………………………………………………………………       

                Inspectors 

               1. :-     ………………………………………………………………………………………………………………. 

               2. :-    ……………………………………………………………………………………………………………….. 

               Finalization:-    …………………………………………………………………………………………………. 

               Fund:-     ………………………………………………………………………………………………………….. 

               Reference:-    ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Application for 
Jaffna Muslim Association 

Charity Fund 
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Note: - It is compulsory to fill section 1 in English only 

 குறிப்பு:-பகுதி  1 மாத்திரம் ஆங்கிலத்தில் நிரப்பபுவது கட்டாயம் 

 

Section 1  

பகுதி 1 

 
 Information about the responsible person  

பபாறுப்பாைவர் (குடும்ப தனலவர்)  பற்றிய தகவல்கள் 

 

    a) Title விலாசம் : Mr/ Mrs/ Miss/ Ms/ Other Title ____________ 

      b)  Full Name      
     (முழுப் பபயர்) 
 

        c)  Nick Name (If you have)  

     புனைப் பபயர் ( இருந்தால் மட்டும்) :- 

 

      d)   Sex பால்: -        Male ஆண்    /   Female பபண் 

       

     e)  Date of Birth  பிறந்த திகதி :-  ____/____/______          Age வயது :- 

     f)    National I.D.No:- 

          அனடயாள அட்னட இலக்கம் 

 

    g)   Marital Status: -     Single /   Married /  Divorced /   Widowed  

    திருமண தகுதி       ஒற்னற / திருமணமாைவர் / விவாகரத்து / விதனவ  
 

    h)   Current  Address 

         தற்பபாதய முகவரி :- 

 

    i)     Previous Address (Before 1990) 
     முன்னைய முகவரி (1990 க்கு முன் ) :- 

        

    j)    Contact No 

          பதாடர்பு இலக்கம்:-               Home_______________                Mobile_______________  

 

    k)     E-mail 
     மின் அஞ்சல்   முகவரி:- 
 

    l)    Occupation 

     பதாழில்: -  
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  m)    Income (monthly) 

     மாதாந்த வருமாைம்:- 
 

  n)      Family Members / Dependents Details 

     குடும்ப உறுப்பிைர் / சார்ந்திருப்பபார்  விபரம்:- 

 

Full Name  

முழுப் பபயர் 

 

Relationship  

உறவு 

முனற 

Date of 
Birth 

பிறந்த 

திகதி 

Occupation 
(worker,student,self-
sufficient retired 
ect..)  

பதாழில் 

 

Place of 
Occupation(school,college 
est) 

பவனல பார்க்கும் 

இடம் 

Monthly 
Income 

மாதாந்த 

வருமாைம் 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Section 2 
பகுதி 2 

 

Applicant Details 
விண்ணப்பம் பசய்பவரின் தகவல்கள் 

  

a) Full Name  
முழுப் பபயர் :- 

 

b) Reasons for applying (please under line one of these) 
விண்ணப்பம் பசய்வதற்குரிய காரணக்கள்( கீழ் உள்ளவற்றின்  ஒன்றின்  கீழ் பகாடிடவும்) 

 

 Education   

கல்வி                                     (go to section 3 please { பகுதி  3 இற்கு பசல்லவும்}) 

 

 Occupation 

 பதாழில்                               (go to section 4 please { பகுதி 4 இற்கு பசல்லவும்}) 

 

 Medical   
மருத்துவம்                          (go to section 5 please { பகுதி  5 இற்கு பசல்லவும்})  
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 Returning Home Land  

 மீள் குடிபயற்றம்                  (go to section 6 please{ பகுதி  6 இற்கு பசல்லவும்}) 
 

 Other  
பவறு பதனவகள்:-___________(go to section 7 please {பகுதி 7 இற்கு பசல்லவும்})  

  

Section 3 
பகுதி 3 

 

If you apply for education 
கல்வி பதனவக்காக விண்ணப்பம் பசய்பவர்கள்  இப்பகுதினய நிரப்பவும் 

 

a) Purpose of education 
கல்வி கற்பதற்குரிய பநாக்கம்:- 

 
b) Name of School / Institution 

கல்வி கூடத்தின் பபயர்:- 

 

c) Index No 

சுட் எண் 
 

d) Address of School / Institution   
கல்வி கூடத்தின் பபயர்:- 

 

e) Contact No 

பதானல பபசி இல்லக்கம்  :- 
 

f) E-mail 
மின் அஞ்சல்   முகவரி :- 

 

g) What are your monthly expenses for education 

கல்விக்குரிய மாதாந்த பசலவு:- 

 

c) Have you ever received any fund from other association 
பவறு எங்பகயும் உதவிகள் ஏதும் பபற்று இருகின்றிர்களா ?   

 Yes  ஆம்                                                  No இல்னல 

d) If yes how much fund you received 
ஆம் என்றால் எவ்வலவு நிதி உதவி பபற்று பகாண்டிர்கள்? :- 

 

     e)     Are you still receiving: -      
     பவறு எங்பகயும் உதவிகள் ஏதும் தற்பபாது  பபறுகிரிர்களா? 

Yes  ஆம்                                                  No இல்னல 
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e) Please provide the details of the association that you receive funding 

நிதி உதவி  பபற்றுபகாள்கின்ற  நிறுவைத்தின் விவரங்கனள கீபழ தரவும் 

 

          Name 

     பபயர்: 

  
         Address 

    முகவரி:- 

 
        Contact No 

    பதானல பபசி இல்லக்கம்  :- 

 
f) If not what is the reason for discontinuing 

தற்பபாது நிதி உதவி பபறவில்னலபயைில் இனட நிறுத்த பற்றனமக்காை காரணத்னத கீபழ தரவும்:-   

 

If you want to give more details or explanation or say something please use section 8. 
பமலதிக தகவல் ஏதும் தர விரும்பிைால் பகுதி 8னட பயன்படுத்தவும்   
 

Please provide your copy of educational qualifications (E.g- Terms Marks Sheet from certified by school 

(Year 9), copy of GCE (O/L), GCE (A/L) & original letter from institutions) 
தயவு பசய்து உங்களுனடய கல்வி சான்றுதல்கனளயும் கல்வி கற்கின்றிர்கள் என்பதற்குரிய ஆதரங்கனளயும் 

அனுப்பி னவக்கவும் 
 

 

Section 4 
பகுதி 4 

     

If you apply for Occupation 

பதாழில் பதனவக்காக விண்ணப்பம் பசய்பவர்கள் இப்பகுதினய நிரப்பவும் 

  

a) Occupation/ Purpose of occupation  
பதாழில்:- 
 

b) Duration of current job 
எவ்வளவு காலமாக தற்பபானதய பதாழினல பசய்துபகாண்டு இருகின்றிர்கள்:- 

 

c) Reason for beginning a new job 
புதிய பதாழினல ஆரம்பிப்பதற்குரிய காரணம்: - 
 

d) Reason for choosing particular (new) job 
குறுப்பிட்ட பதாழினல ஆரம்பிப்பதற்குரிய கரணம்:-  

 

e) How much fund are you expecting to receive from JMA (Jaffna Muslim Association)  
எவ்வளவு நிதி உதவி எதிர்பர்கின்றிர்கள்:- 
 

If you want to give more details or explanation or say something please use section 8. 
பமலதிக தகவல் ஏதும் தர விரும்பிைால் பகுதி 8னட பயன்படுத்தவும்   

Please provide any evidence (original) regarding your purpose if it is possible  
இது சம்பந்தமாக  ஆதாரங்கள் ஏதும் இருந்தால் அனுப்பவும் 
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Section 5 
பகுதி 5 

 
I f you apply for medical 

மருத்துவ பதனவக்காக விண்ணப்பம் பசய்பவர்கள் இப்பகுதினய நிரப்பவும் 

  

a) Are you suffering from 
 பநாயின் பபயர்  :-  

 
b) How long are you suffering 

எவ்வளவு காலமாக பநாயால் அவதிபடுகிரிர்கள்:- 

 

c) Name of place you taking treatment  

எந்த மருத்துவமனையில் சிகிட்னச எடுகிரிர்கள்:- 

 

d) Address of place 

மருத்துவமனையின் முகவரி:- 

 

e) Contact no                                                                  E-mail             
 பதானல பபசி இல்லக்கம்:-                                 மின் அஞ்சல்   முகவரி :- 

 
f) Is this emergency :-        Yes     No 

இது துரிதமாக குணபடுத்தபட பவண்டிய பநாயா :-      ஆம்                இல்னல   

   

g) If yes what is the dead line  
 ஆம் என்றால் என்ை கால அவகாசம்:- 

 

h) What is your expenses for the full treatment  

  முழுனமயாக குணபடுத்த எவ்வளவு நிதி பதனவ படுகிறது:- 

 

i) Have you ever received  fund from any other association: -       
பவறு எங்பகயும் உதவிகள் ஏதும் பபற்று இருகின்றிர்களா? 

  

Yes ஆம்                                             NO   இல்னல 

 

j) If yes how much fund you receive 

ஆம் என்றால் எவ்வலவு நிதி உதவி பபற்று பகாண்டிர்கள்?  

 

k)  Are you still receiving 

பவறு எங்பகயும் உதவிகள் ஏதும் தற்பபாது  பபறுகிரிர்களா? 

 
Yes  ஆம்                                                  No இல்னல 

l)  Please provide the details of the association that you receive funding  
நிதி உதவி  பபற்றுபகாள்கின்ற  நிறுவைத்தின் விவரங்கனள கீபழ தரவும் 
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  Name 
 பபயர்:  
 
Address 

     முகவரி:- 

 

          Contact No 

      பதானல பபசி இலக்கம்  :- 

 

If you want to give more details or explanation or say something please use section 8.  
 பமலதிக தகவல் ஏதும் தர விரும்பிைால் பகுதி 8னட பயன்படுத்தவும். 

  
Please provide your original medical certificate / letters (certified by doctor) and photo evidences. 
தயவு பசய்து மருத்துவ சான்றிதழ்கனளயும் மருத்துவரால் உங்களுனடய பநானய உறுதி படுத்தபட்ட கடிதத்னதயும் 

அனுப்பி னவக்கவும் 

 

Section 6 
பகுதி 6 

 

If you apply for returning to homeland (e.g.-  Jaffna) 

தாயகத்திற்கு திரும்பும் பநாக்கத்திற்காக விண்ணப்பம் பசய்பவர்கள் இப்பகுதினய 
நிரப்பவும் 

a) Have you moved to homeland:-           Yes.    No. 
தாயகத்திற்கு திரும்பி விட்டிர்களா?  ஆம்            இல்னல 

 

b) If yes when did you move 

  ஆம் எைில் எப்பபாழுது தாயகத்திற்கு வசிக்க பசன்றிர்கள்:- 

 

c) If no what are the reasons 

இல்னல எைில் என்ை கரணம்? 

 

d) when are you going to move 

எப்பபாழுது தாயகத்திற்கு திரும்பபபாகின்றிர்கள்:-  

 

e) What is your Purpose    ( e.g.: Roof, Fence, washroom…..) 

உங்கள் பநாக்கம் என்ை: -  (:உதாரணமாக: கூனர, பவலி, கழிவனற .....) 

 
 

f) What is your estimate amount  
உங்கள்  மதிப்பீட்டு   பதானக  என்ை: - 

 

g) Have you ever received any fund from  any other associations  
பவறு எங்பகயும் உதவிகள் ஏதும் பபற்று இருகின்றிர்களா: -  

 
    ஆம்   Yes                                            இல்னல  No 
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m)   If yes how much fund you receive 

ஆம் என்றால் எவ்வலவு நிதி உதவி பபற்று பகாண்டிர்கள்? 

 

n) Please provide  details of the association that you receive funding  

நிதி உதவி  பபற்றுபகாள்கின்ற  நிறுவைத்தின் விவரங்கனள கீபழ தரவும் 

 

 Name 
 பபயர்:  

 
 Address 

          முகவரி:- 

 
 
  Contact No 
  பதானல பபசி இலக்கம்  :- 

 

 
If you want to give more details please use section 8. 
பமலதிக தகவல் ஏதும் தர விரும்பிைால் பகுதி 8னட பயன்படுத்தவும். 

 

Please provide evidences for your purpose (photos) 
உங்கள் பநாக்க ஆதாரங்கனள (புனகப்படங்கள்) வழங்கவும் 

Please provide any proof that showing property’s ownership. 
பசாத்து உரினம காட்டும் எந்த ஆதாரமும் வழங்கவும். 

If you already moved to your home land please provide any evidences showing that.  
ஏற்கைபவ தாயகத்துக்கு மீள் குடிபயறிவிட்டிர்கள் என்றல் அதற்காை புனகப்பட ஆதாரங்கனள அனுப்பி னவக்கவும் 

 

Section 7 
பகுதி 7 

 
If you apply for other purpose (e.g.:-School, Mosque, Library, Sports club 

…..) 
பவறு பநாக்கத்திற்காக விண்ணப்பம் பசய்பவர்கள் இப்பகுதினய நிரப்பவும் 

 

a) Purpose of applying 
விண்ணப்பிக்கும் பநாக்கம்: - 

 
b) Address 

முகவரி:- 

 

c) What is your estimated spending  
உங்கள்  மதிப்பீட்டு   பதானக  என்ை: - 

 

d) How much fund do you expect from J.M.A. 
எவ்வளவு நிதி உதவி எதிர்பர்கின்றிர்கள்:- 
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If you want to give more details or explanation or say something please use section 8. 
பமலதிக தகவல் ஏதும் தர விரும்பிைால் பகுதி 8னட பயன்படுத்தவும். 

 

Please provide evidences that showing your requirements. 
இது சம்பந்தமாக  ஆதாரங்கள் ஏதும் இருந்தால் அனுப்பவும். 
   

 

Section 8 
பகுதி 8 

 
If you want to give more details or explanation Please use this section.  

பமலதிக தகவல் ஏதும் தர விரும்பிைால் இப்பகுதினய  பயன்படுத்தவும். 
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Section 9  
பகுதி 9 

 
Your requirements will be published by JMA UK Committee in the JMA 

website. 
உங்கள் பதனவகனள JMA இனணயதளத்தில் JMA இங்கிலாந்து குழு மூலம் 

பவளியிடப்படும். 

 

 

My signature confirms that all the information given on this application 

form is true and complete. I understand that any falsification or 

deliberate omissions may disqualify my application.   
என் னகபயழுத்து இங்கு பகாடுக்கப்பட்ட தகவல் அனைத்தும் உண்னமயாைது 

என்றும் பூரணமாைது என்றும்  உறுதிபடுத்துகிறது. பமலும்  பினழயாை தகவல் 

அல்லது பவணுபமன்பற ஏபதனும் தகவனல விட்டுவிடுவது   எைது விண்ணபிப்பம் 

பசய்வதற்குரிய தகனமனய புறக்கணித்து விடும்  என்பனத புரிந்துபகாள்கிபறன். 

 

 

 

Signature                                                                                                                      Date 

னகபயாப்பம்                                                                                                         திகதி 
                                                          

 
………………………………                                                                                   ……………………...     

 

Section 10 
பகுதி 10 

 
If the application is filled by different person on behalf of applicant   

Please give flowing details. 
விண்ணப்பதாதர்  சார்பாக பவறு எவரும் விண்ணப்பத்னத நிரப்பி இருந்தால்   தயவு 

பசய்து அவர்களுனடய விவரங்கனள கீபழ தரவும் 

 
 

a) Full name 

முழு பபயர்:- 

 
b) Address  
   முகவரி :- 
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c) Contact  No:-                                                         Email:-       
பதானல பபசி இலக்கம்  :-                                       மின் அஞ்சல்   முகவரி :-  

 

d) Professional 
உத்திபயாகம்:- 

 

 

 

Criteria 
பதர்வளனவ: 

 
 

1. To relieve sickness and to preserve good health among the poor, underprivileged, 

refugees and people in need by means of, but not exclusively, the provision or 

assistance in the provision of service, facilities, equipment, clinics, medicine or grants  

for medical diagnosis and treatment, and provision of health education. 

பநாய் நிவாரணம் மற்றும் வறுனமயில் வாடுகின்ற்றவர் மத்தியில் நல்ல சுகதார வசதிகனள 

ஏற்படுத்தி பகாடுப்பது ,  ஒடுக்கப்பட்ட அகதிகளின் பதனவகனள  இயலுமாைவனர பூர்த்தி 
பசய்வது அதாவது உபகரணங்கள், கிளிைிக்குகள், மருத்துவம் மற்றும்  மாைியங்கள். 

 

 

 

2.To advance education for the benefit of the poor, the underprivileged, refugees 

and people in need by means of, but not exclusively, the provision of educational 

programmes, such as community learning programmes, tuition classes, and the 

provision or the assistance in the provision of the educational facilities such as 

school, libraries and training centres. 

ஏனழகள் மற்றும்  ஒடுக்கப்பட்ட அகதிகளின்  கல்வி முன்பைற்றங்களுக்கு இயன்றவனர 

உதவி பசய்தல் உதாரணமாக சமூக கற்றல் திட்டங்கள், பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் கல்வி 
வசதிகள், பள்ளி, நூலகங்கள் மற்றும் பயிற்சி னமயங்கள். 

 

 

 

3.To relieve financial hardship, distress and suffering among poor people, widows, 

orphans, refugees, victims of natural disasters and other people in need, by means 

of, but not exclusively, making grants for providing or provision of food, water, 

clothing, medical treatment, rehabilitation, and accommodation for the said person. 

ஏனழ மக்கள், விதனவகள், அைானதகள், அகதிகள் மற்றும் இயற்னக அைர்த்தங்கலால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி பசய்தல் உதாரணமாக உணவு, தண்ணரீ் வழங்கும் 

மாைியங்கள் ஆனட, மருத்துவ சிகிச்னச, மறுவாழ்வு. 
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4.To advance the religion of Islam, by means of , but not exclusively, promoting the 

teaching and tenets of Islam, provision of facilities for worship, provision of facility 

for Islam education and provision of marriage and burial services, in accordance 

with the teaching of the Qur’an and the Prophet Muhammad (PBUH). 

இஸ்லாமிய மதத்னத முன்பைடுத்து  பசல்வதற்குரிய வசதிகனள பசய்து பகாடுத்தல் 

உதாரணமாக இஸ்லாமிய மார்க்க பநறிகனள கற்பிட்பதட்குரிய வசதிகனள பசய்து 

பகாடுத்தல், இஸ்லாமிய மார்க்க அடிப்பனடயிலாை  திருமணம் மற்றும் மரண  அடக்க 

பசனவகள். 

 

 

5.To help young people, especially but not exclusively through leisure time and 

recreational activities, so as to develop their capabilities that they may grow to 

full fill maturity as individuals and as good citizens. 

இனளஜர்களின் திறனமகனள வளர்பதர்த்குரிய பதனவகனள பசய்து பகாடுத்தல்.  

 

 

 

6. Funds are granted to eligible applicant suffering from severe financial 

hardship resulting from sudden, overwhelming, unexpected event beyond their  

control. Further, It is intended for use by those who not have other resources 

to help themselves. Certain charitable guidelines apply. 

நிதி பபறுவதற்குரிய தகுதினய கடுனமயாை வறுனமயால் திடிபரை எதிர்பாரத விதமாக 

பாதிக்கபட்டவர்கல் பபற்றுபகாள்வார்கள். பமலும் பாதிக்கப்பட்டவர் எந்த விதமாை  

வளங்கலுக்கும்  உரினமயுனடயவர்களாக இருக்கலாகாது.   

 

 

Jaffna Muslim Association 

United Kingdom 
18, Broomfield, Stacey Bushes, Milton Keynes, 

Buckinghamshire, MK12 6HA, U.K. 
 
Reg.Charity No.1143032. E mail-jmauk@ymail.com 

www.jaffnamuslimuk.org 
 

 

mailto:mail-jmauk@ymail.com
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