
 االجتماعي التضامنوزارة  
 اإلدارة العامة للتأهيل االجتماعى للمعاقين  حديثة 

 مرآز التوجيه النفسى والتأهيل 
    
 طلب  

 التحاق بمؤسسة للتثقيف الفكرى

 .....................: الديانة  .................   :يةالجنس ................................... : االسم
 ...........................................  : جهة الميالد:     /     /                  تاريخ الميالد 
  .....................): إن وجد (  رقم التليفون ......................................:عنوان السكن 

 ......................................................................................: مصدر التحويل 
  ............................: المهنة /  الوظيفة ............................:ولى األمر / اسم الوالد 

 : ...........................) إن وجد (  رقم التليفون .................................:محل اإلقامة 
 ..................................................................................: ل صلة القرابة بالطف

 .................................................................................: بيان الدخل الشهرى 
 ..................................................  :)إن وجدت ( المدرسة السابق التحاق الطفل بها 

 .....................................................................: آخر سنة دراسية آان مقيدا بها 
 ..................................................................................: سبب ترك المدرسة 

و  صحية أو العي شكالت ال بابها   الم د أس ع تحدي صية م راض المستع سمية أو األم  ب الج
 ............................................................................................إن وجدت ( 

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

ضوابط والتعليمات التى تضعها         يلتزم فى حالة اجتياز     ة ال ائى بكاف ول النه فترة المالحظة والقب
 . المؤسسة آما يلتزم بسداد الرسوم المطلوبة 

 ولى األمر /   توقيع الوالد     /       /                                               :تحريرا فى 
                                                                        (                      )      

 قرار لجنة فحص طالبى التأهيل ومنح الشهادات 
..........................................................................................................

..........................................................................................................  
..........................................................................................................

.  
 أعضاء اللجنة                                              

    ......... ...........:االسم....................:    االسم ....................: االسم 
    .................. :التوقيع ..................:    التوقيع ..................: التوقيع 

                                                             يعتمد ،،                
    .................. :االسم                                                                                
    .................. :لتوقيع ا                                                                             

 

صورة
 لطالب الخدمة

 االجتماعي التضامنوزارة 
 اإلدارة العامة للتأهيل االجتماعى للمعاقين 

 مرآز التوجيه النفسى والتأهيل 
 إيصــــــــــال

 ………....……….........../ الطلب المقدم من السيد ………………………استلمت أنا 
ا ة االلتح ى خدم صول عل ات الح ة متطلب ستوفيا آاف بم د الطل رى ، وقي ف الفك سة للتثقي  ق بمؤس

 /       / بتاريخ     ……………  برقم  
 /       /          التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      

 توقيع الموظف المختص                                                            
                                                                               (                                 )  



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

إجراءات حصول   تيسير فى شأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم     

ا   ة ومنه دمات الجماهيري ى الخ واطنين عل ةالم سة للتثقيف الفكخدم اق بمؤس وزارة  االلتح رى ب

ذا النموذج                       التضامن االجتماعى  وارد به ا لل ه وفق ديم الخدم ة بتق ه المعني   ، تلتزم الجهات االداري

 ١/٩/٢٠٠٦الصادر بتاريخ 

يم واإلدارة ،     زى للتنظ از المرآ ين الجه اون ب ره للتع اعى ووزارةآثم ضامن االجتم    ، الت

ة للح           الغ المطلوب ة          من تحديد للمستندات واألوراق  والمب ات الزمني ه ، والتوقيت ى الخدم صول عل

ذلك          ه ل ا ، وأى مخالف دم للحصول عليه المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المق

 :ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى

 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 ) .األصل لالطالع ( صورة من شهادة الميالد  •

 ) . الملف / طلب االلتحاق ( رافية حديثة لطالب االلتحاق   صورة فوتوغ٢عدد  •

 ) . األصل لالطالع ( صورة من بطاقة إثبات الشخصية للوالد أو ولى األمر  •

 . ملف لحفظ األوراق  •

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا 
شهرية         صروفات ال ة الم سة قيم ل مؤس رافية بك ة اإلش دد اللجن د اجت( تح رة  بع از فت ي

 . على ضوء ما تسفر عنه نتائج البحث االجتماعى) . المالحظة وتقرير القبول بصفة نهائية

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

ة فى موعد               • تلتزم جهة اإلدارة بقبول طلب االلتحاق بمؤسسة التثقيف الفكرى بصفة مؤقت

 .لمستندات غايته شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا آافة ا

رة المالحظة        • اء فت ة اشهر من     ( آما تعلن قرارها فى القبول النهائى بعد انته دتها ثالث وم

 ) .تاريخ القبول المؤقت 

 

 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  اضافيه 

 :تحت أى مسمى  يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية 

 :   ت التضامن االجتماعىرة وزا
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  المرآز الرئيسى بالقاهره ت : هيئه الرقابه االداريه 
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