
        االجتماعى التضامن وزاره
        بمحافظه االجتماعى التضامن مديريه

        

   المضيفه االسره بمشروع العمل مزاوله طلب   
  

        االجتماعى التضامن مديريه مدير/  السيد
 00وبعد طيبه تحيه 
       

         سن فى اطفال استضافه فى رغبتى تحقيق ارجو
 0مضيفه اسر فى العامالت ابناء رعايه بنظام الخاص 1972 لسنه 309 رقم جتماعيهاال الشئون وزيره لقرار وفقا

       
 البطاقه

   صدورها       جهه      تاريخها   رقمها   المهنه    االسم     البيان
         الزوج

        الزوجه
        

        المضيفه االسره اقامه محل
        (وجد ان) التليفون رقم
        -:الحضانه بسن االسره ابناء

      الميالد تاريخ النوع االسم
        
        
        

        لالستضافه المخصص المكان عنوان
        

  للطفل تقدم التى الرعايه اساليب من والتاكد تنفيذه على االشراف فى الحق النظام تنفيذ على القائمه وللجهه
      
        
  الطلب مقدم      
  االسم      
  التوقيع      

        /                /                فى تحريرا
        
        

        االجتماعى التضامن وزاره
        بمحافظه االجتماعى التضامن مديريه

    ايصال    
        /انا استلمن
        السيد من المقدم الطلب
  الخدمه على للحصول المطلوبه المستندات مستوفيا المضيفه االسره بمشروع العمل مزاوله طلب بشان

      
         برقم الطلب وقيد

        /               /              بتاريخ
      /              /              الخدمه النجاز المحدد التاريخ

  
  المختص الموظف توقيع      
     )  ( 
        
     الخدمه على الحصول الجراءات الحاكمه القواعد   

 الخدمات على المواطنين حصول اجراءات تيسير شان فى 1998 لسنه 4248 رقم الوزراء مجلس رئيس لقرار وفقا
        الجماهيريه

 المعنيه اريهاالد الجهات تلتزم االجتماعى التضامن بوزاره المضيفه االسره بمشروع العمل مزاوله طلب خدمه ومنها
        الخدمه بتقديم



 ووزاره واالداره للتنظيم المركزى الجهاز بين للتعاون كثمره 2006/9/1 بتاريخ الصادر النموذج بهذا للوارد وفقا
        االجتماعى التضامن

 المحدده الزمنيه والتوقيتات الخدمه على للحصول المطلوبه والمبالغ واالوراق للمستندات تحديد من -والمحافظات
        الطلب فى رايها عن االعالن او النجازها

    التالى النحو على وذلك المسئوليه ترتب لذلك مخالفه واى عليها للحصول المقدم
    
        

        :المطلوبه واالوراق المستندات-:اوال
  الحضانه سن فى االسره ابناء ميالد شهادات او( لالطالع واالصل) االسره لرب العائليه البطاقه صورة

      
      المعديه االمراض من االسره افراد بسالمه طبيه شهاده

  
        الطلب لمقدم الجنائيه الحاله صحيفه

        :الخدمه على للحصول المقرره المبالغ ثانيا
        (مجانا) رسوم بدون الخدمه تؤدى
        :الخدمه النجاز المحدده التوقيتات ثالثا
 تاريخ من شهر خالل المضيفه االسره بمشروع العمل مزاوله على الحصول طلب فى قرارها االداره جهه تعلن

       
        واالوراق للمستندات مستوفيا الطلب تقديم

        :ملحوظه
 باالسره المطلوبه الشروط توافر من للتحقق االجتماعى البحث تقرير باعداد المشروع تنفيذ على القائمه الجهه تلتزم

       
   التنفيذ على المشرفه اللجنه على للعرض الخدمه طالب يقدمها التى بالمستندات وارفاقه المضيفه

     
        

 مسمى اى تحت مبالغ ايه او اضافيه مستندات طلب او المحدد التوقيت فى الخدمه على الحصول عدم حاله وفى
       

        :التاليه الجهات باحدى االتصال يمكنك
        :ت المحافظه

     02/2902728: ت بالقاهره الرئيسى المركز: االداريه الرقابه هيئه
   

        : ت بالمحافظه االداريه الرقابه مكتب


