
 ............................محافظة 
  مدیریة التضامن االجتماعى

 ....................االدارة االجتماعیة  
   .....................الوحدة االجتماعیة

 
 طلب

 یة اوصحر/ حضریة /  عمل رائدة ریفیة 
 

 رئیس الوحدة االجتماعیة / السید األستاذ 
 تحیة طیبة وبعد    

 .…………………..................………: المقیمة بناحیة ..…………………………………………: تكم مقدمھ لسیاد

 ………….…………......... :قریة ..  …………………….....…… : مركز………………………………  :محافظة

 ...........جھة إصدارھا/     /   تاریخ صدورھا     ) : ............ رقم قومى / عائلیة / شخصیة ( رقم البطاقة 

 ..……………..……… ....:تاریخ التخرج  ………………………………………………………… : ل الدراسىالمؤھ

 ....…...…..............................…:  الحالة االجتماعیة                   /          :      /     تاریخ المیالد 

 

ف ى نط اق الوح دة    ) یة او ص حر   / حض ریة    /  ریفیة ( ل رائده ـــــ على قبول تطوعى للعمقةـبرجاء المواف 

حی  ث إنن  ى ارغ  ب العم  ل ف  ى ھ  ذا  المج  ال التط  وعى وعل  ى         .………………………………………:  االجتماعی  ة 

 والموافق ة عل ى قیم ة الب دل الش ھرى كب دل مالب س ولیس ت          كافة المستندات الالزمةیماستعداد للتدریب الالزم وتقد 

 .                مكافأة شھریة

 االحترام،،،وتفضلوا بقبول فائق 
 /    /تحریرا فى     

 مقدمھ                   
  .......................: االســـم                                                                                     
   ......................: التوقیـع                                                                                    

 
 .........                     بمحافظة  التضامن االجتماعىمدیریة 

  .............................االدارة االجتماعیة 
     .............................الوحدة االجتماعیة 

 إیصال
 ……….....................………………………......  الطلب المقدم من …………………………………استلمت أنا 

   ة ، ــــــــــ ـ  مس توفیا كاف ة متطلب ات الحص ول عل ى الخدم     )یةاوص حر / حض ریة  /  ریفیة   ( بشأن طلب عمل رائدة   
 /      / بتاریخ      …...........…وقید الطلب برقم

  توقیع الموظف المختص                                          /      /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     
                          )( ........................                       
   



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

إج راءات حص ول الم واطنین عل ى      تیسیر فى شأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم     

 التضامن االجتماعىبوزارة  )یةاوصحر/ حضریة /  ریفیة ( خدمات الجماھیریة ومنھا خدمة  طلب عمل رائدة    ال

 .١/٩/٢٠٠٦ خــ بتقدیم الخدمــة وفقــا للـوارد بھـذا النموذج الصـادر بتاریالمعنیة اإلداریة اتتلتزم الجھ

 م ن  )المحافظ ات  و التض امن االجتم اعى  زارة  ، ووكثمرة للتعاون بین الجھاز المرك زى للتنظ یم واإلدارة         (   

والتوقیتات  المحددة إلنجازھا  ، أو اإلع الن   تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة      

ى ــــ  ـ وذل  ك عل -ة ــــــ  ـ وأى مخالف  ة ل  ذلك ترت  ب المسئولی -ا ـــــــ  ـع  ن رأیھ  ا ف  ى الطل  ب المق  دم للحص  ول علیھ 

 -:الى  النحو الت

 -: المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 
 .  واألصل لالطالع شخصیةال مستند إثبات  منصورة -

 . واألصل لالطالع  صورة من المؤھل الدراسى -

  .األمراضشھادة طبیة حكومیة تفید خلو الرائدة المرشحة من  -

 .  صورة فوتوغرافیة ٢عدد  -

  الجنائیة  الحالةاصل صحیفة -

 .على العمل ألمر بالموافقة ولى امن  إقرار -

 .مستند یفید الخبرة السابقة فى مجال العمل إن وجد  -

 -:  المبالغ المقررة للحصول على الخدمة-:ثانیا 

 . الخدمة مجانا  تقدم           

 -: التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 
 .یتم البت فى الطلب خالل شھر من تاریخ تقدیمھ            

 

 
 
 

 أو مبالغ تحت إى مسمى  إضافیةفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب  مستندات
 -:یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 . ……………… : تمحافظةال
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨:  المركز الرئیسى بالقاھرة  ت  :ھیئة الرقابة اإلداریة

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت
 
 

 
 

 


