وزارة القوى العاملة والهجرة
مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة
منطقة........................
تلقى طلبات الطلبة للعمل أثناء الصيف
السيد األستاذ  /مدير منطقة ..................................................
تحية طيبة وبعد ..........
أرجو التفضل بالموافقة على قيدى وترشيحى للعمل أثناء االجازة الصيفية وبياناتى كالتالى :
االسم  .................................النوع ( ذكر  /أنثى ) .....................محل اإلقامة....................
تاريخ الميالد  ........................................محل الميالد .....................................................
نوع البطاقة ( شخصية  /عائلية ) مدرسية ......................................................... ...............
رقم البطاقة  .......................جهة صدورها  ..................... :تاريخ صدورها ..........................
اسم المدرسة  /الكلية  /المعهد التابع له ............................................................................. :
الخبرة السابقة  /األعمال التى يستطيع ممارستها ....................................................................:
...........................................................................................................................
وسيلة االتصال السريع بطالب الخدمة ............................................................................... :
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
التاريخ

مقدم الطلب

/ /

التوقيع ......................

محافظة .........
مديرية القوى العاملة .....

إيصال
استلمت أنا  ........................................ /الطلب المقدم من السيد ........................................ /
بشأن القيد بالعمل أثناء الصيف مستوفيا كافة متطلبات المستندات المطلوبة .
قيد الطلب برقم  ..................بتاريخ / /
توقيع الموظف المختص

( )......…...................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقااا لقاارار رئااي

مجل ا

الااو راء رقاام  4248لساانة 1998فااى شااأن تيسااير الحصااول علااى الخاادمات

الجماهيرية ومنها خدمة طلب تلقى طلبات الطلبة للعمل أثناء الصيف بو ارة القوى العاملة والهجرة .
تلتااااا م الجهااااااات ا إلدارياااااة المعنيااااااة بتقدي اااااا م الخدماااااة وفق اااااا ا لل اااااا وارد به ااااا ذا النمااااااوذ الصااااااادر
بتاري اا خ  ( 2005 / 4 / 1كثماارة للتعاااون بااين الجهااا المركاا ى للتنواايم واإلدارة وو ارة القااوى العاملااة
والهجرة والمحافواات ) مان تحدياد للمساتندات واألورا والمباال المطلوباة للحصاول علاى الخدماة والتوقيتاات
ال منية المحددة إلنجا ها  ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليهاا  -وأى مخالفاة لاذل ترتاب
المسئولية  -وذل على النحو التالى - :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 البطاقة العائلية  /الشخصية لمن بل  16عاما فأكثر  ،أو أى مستند يثبت شخصاية الطالاب ( جاوا
( األصل لالطالع )

سفر  ...... ،الخ ) .

 ما يثبت ان طالب الخدمة ما ال طالبا ( خطاب من المدرسة أو الكلية  ،شاهادة النجااأ أو الرساوب
 ...الخ ) .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تؤدى الخدمة مجانا .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تلت م جهة اإلدارة بقيد الطالب فى نف

اليوم  ،وترشيحه للعمل خالل  48ساعة من تااريخ تقديماه للطلاب

فى حالة توافر فرصة عمل .

فىى حالىة عىدم الحصىول علىى الخدمىة فىى التوقيىت المحىدد أو طلىب مسىتندات أو مبىالغ إضىافية تحىىت أى
مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية - :
المحافوة ت:
هيئة الرقابة اإلدارية المرك الرئيسى بالقاهرة ت 02/ 2902728
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافوة ت :

