محافظة ............................
مديرية التضامن االجتماعى
االدارة االجتماعية ....................
الوحدة االجتماعية .....................
طلب
عمل رائدة ريفية  /حضرية  /صحراوية
السيد األستاذ  /رئيس الوحدة االجتماعية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم ..………………………………………… :المقيمة بناحية .…………………..................……… :
محافظة  ……………………………… :مركز ..…………………….....…… :قرية :
رقم البطاقة ( شخصية  /عائلية  /رقم قومى )  ............ :تاريخ صدورها

/

………….………….........

 /جهة إصدارها...........

المؤهل الدراسى ………………………………………………………… :تاريخ التخرج ..……………..……….... :
/

تاريخ الميالد :

الحالة االجتماعية ....…...…..............................…:

/

برجاء الموافـقة على قبول تطوعى للعمـــــل رائده ( ريفية  /حضرية  /صحراوية ) فىى نطىاا الوحىد
االجتماعيىىة . ……………………………………… :حيىىإ إننىىى ارلىىل العمىىل فىىى هىىلا المجىىال التطىىوعى وعلىىى
استعداد للتدريل الالزم وتقديم كافة المستندات الالزمة والموافقة على قيمىة البىدل الشىهرب كبىدل مالبىس وليسىت
مكافأ شهرية .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
تحريرا فى

/

/
مقدمه
االســـم ....................... :
التوقيـع ...................... :

مديرية التضامن االجتماعى بمحافظة .........
االدارة االجتماعية .............................
الوحدة االجتماعية .............................
إيصال
استلمت أنا ………………………………… الطلل المقدم من ……….....................………………………......
بشأن طلل عمل رائد ( ريفية  /حضرية  /صىحراوية) مسىتوفيا كافىة متطلبىات الحصىول علىى الخدمــــــــــىـة ،
/
/
وقيد الطلل برقم… …...........بتاريخ
توقيع الموظف المختص
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة /
( ) ........................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة  1998فى شأن تيسير إجراءات حصىول المىواطنين علىى
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلل عمل رائد ( ريفية  /حضرية  /صحراوية) بوزار التضامن االجتماعى
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمــة وفقــا للـوارد بهـلا النمولج الصـادر بتاريــخ .2006/9/1
(كثمر للتعاون بين الجهاز المركزب للتنظىيم واإلدار  ،ووزار التضىامن االجتمىاعى والمحافظىات ) مىن
تحديد للمستندات واألوراا والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحدد إلنجازها  ،أو اإلعىالن
عىن رأيهىىا فىىى الطلىل المقىىدم للحصىىول عليهـــــــىـا  -وأب مخالفىىة لىىللت ترتىل المسئوليــــــىىـة  -وللىىت علــــىىـى
النحو التالى -:

أوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة -:
 صور من مستند إثبات الشخصية واألصل لالطالع . صور من المؤهل الدراسى واألصل لالطالع . شهاد طبية حكومية تفيد خلو الرائد المرشحة من األمراض . عدد  2صور فوتولرافية . اصل صحيفة الحالة الجنائية إقرار من ولى األمر بالموافقة على العمل . مستند يفيد الخبر السابقة فى مجال العمل إن وجد .ثانيا  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:
تقدم الخدمة مجانا .

ثالثا  - :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة-:
يتم البت فى الطلل خالل شهر من تاريخ تقديمه .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت إى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية -:
المحافظة ت.……………… :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهر ت 02 / 2902728 :
مكتل الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت:

