MINGGU AMAL JARIAH

(10 JUN 2013 HINGGA 13 JUN 2013 )
Pendahuluan
Minggu Amal Jariah yang berlangsung selama 5 hari (10 Jun – 13 Jun 2013 )
merupakan satu program yang dirancang untuk membantu golongan yang
memerlukan. Bantuan yang akan diberi adalah berbentuk barangan makanan dan
juga berbentuk kewangan akan disumbangkan kepada mereka yang terpilih dari
kalangan pelajar-pelajar, pekerja sekolah dan organisasi yang terpilih.

Dengan

adanya
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mewujudkan

rasa

tanggungjawab dan sekaligus membentuk budaya masyarakat penyayang.

Sepanjang minggu program ini, semua warga sekolah menunjukkan sokongan yang
positif dengan menyumbang barangan serta kewangan.

Matlamat
Melahirkan masyarakat yang penyayang dan Prihatin

Objektif
Program Minggu Amal Jariah yang dilaksanakan selama lima hari diperingkat sekolah
ini bertujuan untuk:
- Membantu meringankan beban individu yang
agar tidak wujud rasa rendah diri.

tergolong dalam kumpulan miskin

- Memupuk sikap tanggungjawab sosial dalam kalangan warga sekolah
- Melahirkan warga sekolah yang penyayang dan prihatin

Rasional
Program ini perlu diteruskan agar dapat menerapkan perasaan tanggungjawab dan
kasih sayang dalam diri pelajar agar sentiasa dapat berkongsi kesenangan yang
dimiliki dengan orang lain.
Sasaran
Semua warga SMK Desa perdana

Aktiviti
Setiap warga sekolah diwajibkan untuk membawa sekurang-kurangnya satu
barangan kering untuk disumbangkan pada setiap hari di tapak perhimpunan atau
menyumbangkan sumbangan berbentuk kewangan.

Hasil pemantauan
Lebih kurang 20% pelajar yang telah dikenal pasti tergolong dalam kategori miskin
tegar. Maka pihak sekolah memohon jasa baik
ibu/bapa./ penjaga untuk
memberikan sumbangan ikhlas sama ada berbentuk kewangan atau barangan kering
agar pihak sekolah dapat mencapai objektif program ke arah membentuk sekolah
penyayang.
Barangan yang dicadangkan sebagai sumbangan selain wang
Bahan kering seperti beras, sardin, bihun, biskut, sos cili, kicap, susu,maggi dan
barangan lain yang dapat disumbangkan secara ikhlas.
Hasil kutipan
Pengagihan sumbangan kepada pelajar , pekerja dan sekiranya ada perlu akan
disalurkan ke badan kebajikan luar. Namun begitu keutamaan akan diberikan kepada
pelajar sekolah terlebih dahulu.

