وزاره التضامن االجتماعى
مديريه التضامن االجتماعى بمحافظه

طلب رعايه طفل باسره بديله
السيد /مدير مديريه التضامن االجتماعى:
تحيه طيبه وبعد000
ارجو تحقيق رغبتى فى رعايه طفل من االطفال المحرومين من الرعايه االسريه وفقا لنظام االسر البديله
بيانات االسره
البيان
الزوج
الزوجه

االسم

ابناء االسره
الترتيب السن
االول
الثانى
الثالث
الرابع

الديانه

الجنسيه المهنه

النوع

الحاله المهنيه

العمر

عنوان اقامه االسره
رقم التليفون (ان وجد)
دخل االسره الشهرى
مصادر الدخل االخرى
اقرار
اقر انا/
طالب رعايه طفل بنظام االسر البديله بصحه البيانات بعاليه واتعهد باالتى-:
قبول اشراف ممثلى اداره االسره والطفوله وزياره الطفل ومتابعه احواله
توفير كافه احتياجات الطفل كفرد من افراد االسره
ان يكون االتصال فى شئون الطفل عن طريق اداره االسره والطفوله وعدم تسليمه لوالديه او احدهم او اى شخص اخر
الحفاظ على نسب الطفل
اخطار اداره االسره والطفوله عن اى تغيير فى محل االقامه او اى بيانات اخرى
اسم الزوجه
التوقيع( :

اسم الزوج
التوقيع:

)

/
/
تحريرا فى
يتم التوقيع امام الموظف المختص
وزاره التضامن االجتماعى
مديريه التضامن االجتماعى بمحافظه
ايصال
استلمت انا/
الطلب المقدم من السيد
بشان طلب رعايه باسره بديله مستوفيا المستندات المطلوبه للحصول على الخدمه

(

)

قيد الطلب برقم
/
/
بتاريخ
والتاريخ المحدد النجاز الخدمه

/

/
توقيع الموظف المختص
(

)

القواعد الحاكمه الجراءات الحصول على الخدمه
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنه  1998فى شان تيسير اجراءات حصول المواطنين على الخدمات
الجماهيريه
ومنها خدمه طلب رعايه طفل باسره بديله بوزاره التضامن االجتماعى تلتزم الجهات االداريه المعنيه بتقديم الخدمه وفقا
للوارد
بهذا النموذج الصادر بتاريخ  28/6/2007كثمره للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالداره ووزاره التضامن
االجتماعى
والمحافظات -من تحديد للمستندات واالوراق والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمه والتوقيتات الزمنيه المحدده
النجازها او االعالن عن رايها فى الطلب
المقدم للحصول عليها واى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه وذلك على النحو التالى
اوال-:المستندات واالوراق المطلوبه:
صوره البطاقه العائليه للزوج والشخصيه للزوجه (واالصل لالطالع)
مع تقديم المستندات التى تطلب للتاكد من صحه البيانات الوارده بالطلب (مثال بيان الممتلكات مصادر الدخل
االخرى 00000الخ)
ثانيا المبالغ المقرره للحصول على الخدمه:
تؤدى الخدمه بدون رسوم (مجانا)
ثالثا التوقيتات المحدده النجاز الخدمه:
تعلن جهه االداره قرارها فى طلب رعايه طفل باسره بديله خالل ثالثه شهور من تقديم الطلب مستوفيا للمستندات
واالوراق
ملحوظه:
تلتزم اداره االسره والطفوله ببحث حاله االسره مقدمه الطلب للتاكد من استيفائها للشروط المذكوره بالماده  87من قرار
رئيس
مجلس الوزراء رقم  3452لسنه  97باصدار الالئحه التنفيذيه لقانون الطفل الصادر بالقانون  12لسنه  96ويرفق بتقرير
البحث المستندات الداله على صحه البيانات الوارده به لعرضها على اللجنه المشرفه على النظام بالمحافظه والمختصه
بفحص
الطلبات والبت فيها
وفى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد او طلب مستندات اضافيه او ايه مبالغ تحت اى مسمى
يمكنك االتصال باحدى الجهات التاليه:
المحافظه ت:
هيئه الرقابه االداريه :المركز الرئيسى بالقاهره ت2902728/02 :
مكتب الرقابه االداريه بالمحافظه ت :

