وزارة التضامن االجتماعى
مديرية التضامن االجتماعى بمحافظة ………………
وحدة ………………… االجتماعية
طلب الحصول على بحث اجتماعى لتقديمه لجهات أخرى
السيد  /رئيس الوحدة االجتماعية
تحية طيبة وبعد …….
أرجو التفضل بالموافقة على إجراء بحث اجتماعى لى و بياناتى كالتالى -:
االسم ..........................................................................…………………… :
رقم البطاقة الشخصية  /العائلية…….....

تاريخ إصدارها /

جهة إصدارها…….

/

العنوان ……………………………………… :محل اإلقامة ..……………………:
المهنة …………………………………………………………………:..……...
الحالة االجتماعية  …………………:عدد من يعولهم :

………………………….

الغرض من البحث ...…………………………………………………………… :
الجهة طالبة البحث………… …………………………………………………..…:
علما بأن دخلى الشهرى قدره………………………  /ليس لى أى دخل شهرى ثابت .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
تحريرا فى

/

/
توقيع مقدم الطلب
(

)

وزارة التضامن االجتماعى
مديرية التضامن االجتماعى بمحافظة ………………
وحدة ………………… االجتماعية
إيصـــــــــال
استلمت أنا …………………………………الطلب المقدم من السيد ....................../
بشأن طلب الحصول على البحث االجتماعى مستوفيا كافة المستندات المطلوبة للحصول على
الخدمة ،
/
وقيد الطلب برقم …………… بتاريخ /
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
توقيع الموظف المختص
(

)

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوورراء رقوم  4248لسونة  1998فىشوأن تيسوير الحصوول علوى الخودمات
الجماهيريوووة ومنهوووا خدموووة الحصوووول علوووى البحوووث االجتمووواعى لجهوووات أخووورى بوووورار التضوووامن
االجتموواعى  ،تلتوورم الجهووات االداريوون المعنيووة بتقووديم الخدموون وفقووا للوووارد بهوو ا النمووو

الصووادر

بتوواريخ ( 2006/9/1كثمووره للتعوواون بووين الجهووار المركوورى للتنووويم واالدار  ،وورار التضووامن
االجتموووواعى والمحافوووووات ) موووون تحديوووود للمسووووتندات وابورا  ،والمبووووالل المطلوبووووة للحصووووول
علووى الخدموون  ،والتوقيتووات الرمنيووة المحوودد إلنجارهووا  ،أو اإلع و ن عوون رأيهووا فووى الطل و المقوودم
للحصول عليها  .وأى مخالفن ل لك ترت المسئولية و لك على النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 البطاقة الشخصية  /العائلية

( ابصل ل ط ع ) .

 مستند رسمى بالدخل الشهرى

( إن وجد).

 إرف ا المستندات الدالة على صوحة البيانوات الووارد باسوتمار البحوث االجتمواعى ( ابصول
ل ط ع ).
 خطا من الجهة طالبة البحث تفيد اجراء البحث االجتماعى .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تقدم الخدمة بدون رسوم ( مجانا )
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تلترم جهة اإلدار بإنجار الخدمة خ ل إسبوعين من تاريخ تقديم الطل

مستوفيا كافة

المستندات المطلوبة .
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد  ،أو طلب مستندات أو أية مبالغ أضافية
تحت أى مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية :
المحافوة

ت:

هيئن الرقابة اإلدارية  :المركر الرئيسى بالقاهر  :ت 02/2902728
مكت الرقابة االدارين بالمحافوة ت:

