
  التضامن االجتماعىوزارة 
   ……………… بمحافظة التضامن االجتماعىمدیریة 

 طلب رعایة طفل بأسرة بدیلة
 ……….........………………………………………………………:  التضامن االجتماعىمدیر مدیریة  / السید

 تحیة طیبة وبعد ،،،   
ریة وفقــــ ـًا لنظ ام   أرجو تحقیق رغبتى ف ى رعای ة طف ل م ن األطف ال المح رومین م ن الرعای ة األس             

  .األسر البدیلة
 

 بیانات األسرة
 

 البیان االسم الدیانة الجنسیة المھنة العمر
 الزوج     
 الزوجة      

 
 أبناء األسرة 

 الترتیب السن النوع الحالة المھنیة
 األول   
 الثانى   
 الثالث   
 الرابع   

 ..…………......)إن وجد (رقم التلیفون ………........................…………عنوان إقامة األسرة
 ..….……………………… مصادر الدخل األخرى ……………………دخل األسرة الشھرى 

 إقرار
طالب رعایة طفل بنظام األسر البدیلة بصحة   .………..…………………………………/ أقرأنا  

 -:البیانات المدونة بعالیھ واتعھد باآلتى
 . وزیارة الطفل ومتابعة  أحوالھ قبول إشراف ممثلي إدارة اآلسرة والطفولة -
 . توفیر كافة احتیاجات الطفل كفرد من أفراد األسرة  -
أن یكون االتصال في شئون الطفل عن طریق إدارة األسرة والطفولة وع دم تس لیمھ لوالدی ھ أو أح دھم أو        -

 .آخر  أي شخص
 . الحفاظ على نسب الطفل  -
 .ل اإلقامة أو أى بیانات أخرى إخطار إدارة األسرة والطفولة عن أى تغییر فى مح -

 .………………………… اسم الزوج………………………………………اسم الزوجة 
 )                  :  (   التوقیع )                               :       ( التوقیع

 
 /     /تحریرا فى    

 .یتم التوقیع أمام الموظف المختص * 
 

  التضامن االجتماعىوزارة 
   ………………  بمحافظةضامن االجتماعىالتمدیریة 

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

  بشأن طلب رعایة طفل  بأسرة بدیلھ  مستوفیا المستندات المطلوبة للحصــــول عــــلى الخــــــــدمة
 /      /     بتاریخ      ……………………قید الطلب برقــــــم 

 /     /   لتاریخ المحدد إلنجاز الخدمة           وا
                                                                              توقیع الموظف المختص 

                      )                                                                                                    (     



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول  على الخدمة
 

إج  راءات حص  ـول   تیس  یرف  ى ش  ـأن  ١٩٩٨لس  نة  ) ٤٢٤٨( وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م   

   التضامن االجتماعىالمواطنین على الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمھ طلب رعایة طفل بأسره بدیلھ بوزارة   

  .٦/٢٠٠٧ /٢٨ داریة المعنیة  بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج  الصادر بتاریخ تلتزم الجھات اإل

  -  ، والمحافظات ووزارة التضامن االجتماعى كثمره للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ، 

ت الزمنی  ة المح  ددة ، والمب  الغ المطلوب  ة للحص  ول عل  ى الخدم  ة ، والتوقیت  ا  م  ن تحدی  د للمس  تندات واألوراق

وأى مخالف ھ ل ذلك ترت ب المس ئولیة وذل ك      . إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا   

 : على النحو التالى 

 :المستندات و األوراق المطلوبة: أوًال 

 )واألصل لإلطالع (  صورة البطاقة العائلیة للزوج والشخصیة للزوجة -
مثال بیان الممتلكات ، ( ندات التى تطلب للتأكد من صحة البیانات الواردة بالطلب مع تقدیم المست   * 

 ) . الخ .. …مصادر الدخل األخرى 

 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة   : ثانیًا 

 تقدم الخدمة مجانا

 : التوقیتات المحدده إلنجاز الخدمة : ثالثًا 

طف ل بأس رة بدیل ة  خ الل ثالث ة ش ھور م ن تق دیم الطل ب          تعلن جھة اإلدارة قرارھا ف ى طل ب رعای ة           

 .مستوفیًا للمستندات واألوراق 

 -:ملحوظة 
  تلت   زم إدارة األس    رة والطفول    ة ببح    ث حال    ة األس    رة مقدم   ة الطل    ب للتأك    د م    ن اس    تیفائھا للش    روط الم    ذكورة   

فیذیة لقانون الطفل الصادر  بإصدار الالئحة التن٩٧ لسنة ٣٤٥٢ من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ٨٧ بالمادة  
 ویرفق بتقریر البحث المستندات الدالة على صحة البیانات الواردة بھ لعرضھا على اللجن ة  ٩٦ لسنة  ١٢بالقانون  

  . المشرفة على النظام بالمحافظة والمختصة بفحص الطلبات والبت فیھا
 
 
 
 
 

 تندات أو مبالغ إضافیة تحت اى مسمى  فى حالھ عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مس
 -:یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 : المحــــافظــــــــــــــة  ت 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئھ الرقابة االداریھ 

 : مكتب الرقابة االداریھ بالمحافظة ت 
 


