
 
 

 ............محافظة 
 مدیریة التربیة والتعلیم  

 التعلیمیة......... بإدارة ................. مدرسة 
 طلب

 صرف تأمین الحوادث لطلبة وطالبات المدارس
 مدیر المدرسة / السید األستاذ 

 ..تحیة طیبة وبعد

 .………………………………مر الطالب أولى /  والد ……………………………مقدمھ لسیادتكم 

 /     للعام الدراسى         .. ……………………………مقید بالمدرسة بالصف ال

عج  ز جزئ  ى /عج  ز كل ى مس  تدیم  / الوف  اة ( ون  تج عن ھ  /     /     ال ذى أص  یب ف  ى ح ادث بت  اریخ       

تربی ة وتعلیـــــــــ ـم    ) ١٢٣( وقد س دد اش تراك الت أمین عل ى الطلب ة ض د الح وادث بالقس یمة              ) مستدیم

 /    /   بتاریخ    .) …..( ........رقم 

 

 .برجاء التكرم بالتنبیھ باتخاذ الالزم نحو صرف التأمین المستحق 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 ولى األمر/ توقیع والد الطالب

 

 )…………………………… (                   /       /تحریرا فى    

 
 

          
 
 

 ……………مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة 
 التعلیمیة ……………………إدارة 

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

/ المت    وفى  ( ………………………………ن طل    ب ص   رف ت    أمین الح    وادث المس   تحق للطال    ب   أبش    
مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمــــ ـة  ) عجز جزئى مستدیم  /  المصاب بعجز كلى مستدیم     

 /       /بتاریخ      .. ………………وقید الطلب برقم )  الرسوم – المستندات (
 /       /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة      

                                                                                    توقیع الموظف المختص
          )…………………………( 

 

 تعلیم طابع
 فئة

  واحد جنیھ



 كمة إلجراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحا    
 

حصول على الخدمات الیسیر تن أ فى ش١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم      
الجماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ة طل  ب ص  رف ت  أمین الح  وادث لطلب  ة وطالب  ات الم  دارس ب  وزارة التربی  ة          

  .والتعلیم
   ١/١١/٢٠٠٥تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریـخ  
م ن تحدی د   )  ، التربی ة والتعل یم والمحافظ ات    الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة   كثمرة للتعاون بین    (   

  المح  ددة إلنجازھ  ا ، أو  للمس  تندات واألوراق والمب  الغ المطلوب  ة للحص  ول عل  ى الخدم  ة والتوقیت  ات   
  وذل ك  - و أى مخالف ة ل ذلك ترت ب المس ئولیة     -اإلعالن عن رأیھ ا ف ى الطل ب المق دم للحص ول علیھ ا          

 -:على النحــو التالى 
 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة :  أوال  
 -:المستندات الرئیسیة  •
 . لالطالع ولى أمر الطالب مع تقدیم األصل/ صورة مستند إثبات شخصیة والد  -
 .صورة معتمدة من محضر الشرطة أو النیابة العامة عن الحادث  -
 .إیصال سداد رسوم التأمین االختیارى على الطلبة ضد الحوادث  -
 -:فى حالة وقوع حادث أدى إلى الوفاة یقدم باإلضافة إلى المستندات الرئیسیة السابقة  •
 .شھادة الوفاة  -
  .اإلعالم الشرعى المحدد لورثة الطالب -
 .قرار وصایة من المحكمة المختصة فى حالة وجود قصر مستحقین  -
یق دم باإلض افة إل ى    ) جزئ ى  / كلى ( فى حالة وقوع حادث أدى إلى إصابة الطالب بعجز مستدیم      •

اللجن ة المدرس یة لش ئون التأمین ات بالص حة      ( تقریر من الجھة الطبیة المختصة   المستندات الرئیسیة   
 .لعجز یحدد نسبة ا) المدرسیة 

 
 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :  ثانیا  

 جنیھ قرش
 .قیمة طابع تعلیم یلصق على الطلب ) جنیھ واحد (  ١   - 

 
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

ی  تم الحص  ول عل  ى قیم  ة الت  أمین المس  تحق خ  الل ش  ھر م  ن ت  اریخ تق  دیم الطل  ب مس  توفیا كاف  ة    
 .دات األوراق والمستن

 
 

 
 فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أى 

 -:مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 
 :ت محافظة ال

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة ت 
 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 

 
 


