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*lembaga calon penerima Bantuan Operasional
Peraga Educatif (ApE) pada lembaga RA Tahun

Sehubungan hal tersebut diatas, tahap awal dalam rangka persiapan pencairan danabantuan dimaksud, maka kami minta bantuan Saudara hal-hal sebagai berikut :1' Melakukan verifikasi pada data_lembaga calon p"rr.ri*u bantuan Bop dan ApE RAtersebut untuk di cek ulang nama lembaga se.ta uium atnyaapabila kurang lengkap untuk
_ dilengkapi sebagaimano data terlampir.
2' Mengisi format pembukaan rekening pada lembaga RA penerima Bantuan Bop danAPE Tahun Anggaran 2013 (format tellampir) "
3' Pengisian pada nama lembaga RA penerima bantuan Bop dan ApE supay a cliurutkart
. s_esuai dengan data tersebut cliatas clan untuk tidak di ubah4' Jenis berkas d13 lendukung pembukaan r.t.ninj'yuit., ,a. Foto copy Npwp atas nama lembaga RA/ Np\i/p Kepara RA ;b' Foto copy akta pe_ndirian yang dilegalisir oreh ru*.-"rag setempat ;c. Foto copy KTp Kepala dan Bendahara RA;

d' Foto copy SK. Pengangkatan Kepala dan bendahara RA yang ditanda tangani olehKetua Yayasan yang dilegalisir oreh Kankemenag setempat;
e. Foto copy akta yayasan.

5' Berkas dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) di snael stopmap plastik denganketerangan sebagai berikut :

a. Berkas Bantuan Bop RA dibuat warna hijau dan kuning ;b. Berkas Bantuan ApE RA dibuat warna biiu dan merah.6' Adapun berkas 
- 

ber}Ra hard copy dan soft .opv aiti.im melalui kurir ke BidangPendidikan Madrasah up. Seksi Sarana aun p.asarara Kanwil Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur, sedangkan format isian pembrkaa., rekening supaya segera dikirimdulu melalui email kami : maclrasahiatiiqgmani.com paling lambat tanggal lgAgustus 2013.
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