
 االجتماعي التضامنوزارة 
 اإلدارة العامة للتأھیل االجتماعى للمعاقین 

 مركز التوجیھ النفسى والتأھیل 
    

  طلب 
 التحاق بمؤسسة للتثقیف الفكرى

 .....................: الدیانة  .................   :یةالجنس ................................... : االسم
 ...........................................  : جھة المیالد:     /     /                  تاریخ المیالد 
  .....................): إن وجد (  رقم التلیفون ......................................:عنوان السكن 

 ......................................................................................: مصدر التحویل 
  ............................: المھنة /  الوظیفة ............................:ولى األمر / اسم الوالد 

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

 .................................................................................: بیان الدخل الشھرى 
 ..................................................  :)إن وجدت ( المدرسة السابق التحاق الطفل بھا 

 .....................................................................: آخر سنة دراسیة كان مقیدا بھا 
 ..................................................................................: سبب ترك المدرسة 

 ب الجس     میة أو األم    راض المستعص     یة م     ع تحدی     د أس     بابھا  المش    كالت الص     حیة أو العی     و 
 ............................................................................................إن وجدت ( 

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

فترة المالحظة والقب ول النھ ائى بكاف ة الض وابط والتعلیم ات الت ى تض عھا        یلتزم فى حالة اجتیاز    
 . المؤسسة كما یلتزم بسداد الرسوم المطلوبة 

 ولى األمر /   توقیع الوالد     /       /                                               :تحریرا فى 
                                                                        (                      )      

 قرار لجنة فحص طالبى التأھیل ومنح الشھادات 
..........................................................................................................

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

.  
 أعضاء اللجنة                                              

    ......... ...........:االسم....................:    االسم ....................: االسم 
    .................. :التوقیع ..................:    التوقیع ..................: التوقیع 

                                                             یعتمد ،،                
    .................. :االسم                                                                                
    .................. :لتوقیع  ا                                                                            

 
 االجتماعي التضامنوزارة 

 اإلدارة العامة للتأھیل االجتماعى للمعاقین 
 مركز التوجیھ النفسى والتأھیل 

 إیصــــــــــال
 ………....……….........../ الطلب المقدم من السید ………………………استلمت أنا 

 ق بمؤسس    ة للتثقی    ف الفك   رى ، وقی    د الطل    ب مس   توفیا كاف    ة متطلب    ات الحص   ول عل    ى خدم    ة االلتح   ا   
 /       / بتاریخ     ……………  برقم  

 /       /          التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة      
                                                            توقیع الموظف المختص 

                                                                              (                                 )  

 
صورة حدیثة 
 لطالب الخدمة



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

إجراءات حصول  تیسیر فى شأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

رى ب  وزارة  االلتح  اق بمؤسس  ة للتثقی  ف الفك  خدم  ةالم  واطنین عل  ى الخ  دمات الجماھیری  ة ومنھ  ا 

  ، تلتزم الجھ ات االداری ھ المعنی ة بتق دیم الخدم ھ وفق ا لل وارد بھ ذا النم وذج            التضامن االجتماعى 

 ١/٩/٢٠٠٦الصادر بتاریخ 

   ، التض  امن االجتم  اعى ووزارة كثم  ره للتع  اون ب  ین الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم واإلدارة ،  

ص ول عل ى الخدم ھ ، والتوقیت ات الزمنی ة      من تحدید للمستندات واألوراق  والمبالغ المطلوب ة للح       

المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحص ول علیھ ا ، وأى مخالف ھ ل ذلك           

 :ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى

 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 ) .األصل لالطالع ( صورة من شھادة المیالد  •

 ) . الملف / طلب االلتحاق ( رافیة حدیثة لطالب االلتحاق   صورة فوتوغ٢عدد  •

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

 . ملف لحفظ األوراق  •

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 

ی  از فت  رة  بع  د اجت( تح  دد اللجن  ة اإلش  رافیة بك  ل مؤسس  ة قیم  ة المص  روفات الش  ھریة        

 . على ضوء ما تسفر عنھ نتائج البحث االجتماعى) . المالحظة وتقریر القبول بصفة نھائیة

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

تلتزم جھة اإلدارة بقبول طلب االلتحاق بمؤسسة التثقیف الفكرى بصفة مؤقت ة ف ى موع د           •

 .لمستندات غایتھ شھر من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا كافة ا

وم دتھا ثالث ة اش ھر م ن     ( كما تعلن قرارھا فى القبول النھائى بعد انتھاء فت رة المالحظ ة        •

 ) .تاریخ القبول المؤقت 

 

 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  اضافیھ 

 :تحت أى مسمى  یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 :   ت التضامن االجتماعىرة وزا

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  المركز الرئیسى بالقاھره ت : ھیئھ الرقابھ االداریھ 

 


