
 محافظة 
 مدیریة التربیة والتعلیم

   التعلیمیة ………………:إدارة 
 ..……………………:مدرسة 

 
 

 طلب                       
  بمدرسة تربیة خاصةالتحاق 

 

                                     
 .………………………………………………………..…………………… : اسم الطفل
 ...…………………………… :  الدیانة………………………………………… : الجنسیة

 ………………………………………………………...…………………: عنوان السكن 
 ..……….………………………………:                   جھة المیالد/    :     /     تاریخ المیالد

  ) سنـــھ(           )شھـــر (         )یــوم ( 
 ...………         ………        ………:   السن في أول أكتوبر
                        ……………………المرحلة ………………………… راد التحاق الطالب بھا السنة الدراسیة الم

 .. ……....................................................………………………: ولى االمر / والد الاسم 
 . …..................................................................……………… : الرقم القومىرقم بطاقة 
      .………………رقم التلیفون ……………………………………… : ولى االمر / عمل الوالد 

 .………………………: لولى االمر فى حالة وفاة الوالد او فى حالة تواجده خارج البالد  صلة القرابة 
 ..………………………………………………… : عنوان ولى ا ألمر الذي یمكن مراسلتھ علیھ

 
 :    /   /تحریرا فى 

 توقیع  ولى األمر            
  ………………………..  

 رأى اللجنة الفنیة بالمدرسة
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….. 

 
 .………………)مدیر المدرسة ( رئیس اللجنة        
 ……………………………          : التوقیـــــــــع        

 
 :    /   /تحریرا فى 


 مدیریة التربیة والتعلیم

   التعلیمیة………………:إدارة 
..……………………:مدرسة 

 إیصال
 ..………………………………:      الطلب المقدم من السید.……………………: استلمت أنا 

 …………….. …………………………………………………………………… :بشأن 
         /    /     : بتاریخ.……………: ا كافة متطلبات الحصول على الخدمة وقید الطلب برقم مستوفی

    /    /:التاریخ المحدد النجاز الخدمة 

 توقیع الموظف المختص                                                                                         
 

                                               (                        )                                                          
 

صورة 
فوتوغرافیة 

حدیئة 
 للطالب

٦ × ٤ 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

فى  شأن تبسیط إجراءات  حصول ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨         وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
/ الفكریة :  التربیة الخاصة االلتحاق بمدارس طلب لخدمات   الجماھیریة  ومنھا خدمةالمواطنین على ا

، تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة  بوزارة التربیة والتعلیمالنور للمكفوفین / االمل للصم وضعاف السمع 
كثمره للتعاون بین   - ١٩٩٩ /٨/ ١بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج بھذا النموذج الصادر بتاریخ 

 ،  من تحدید للمستندات واألوراق  - وزارتى التنمیھ االداریھ ، والتربیھ والتعلیم والمحافظات
والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى  الخدمة ، والمبالغ المطلوبة للحصول على

 :لمسئولیة وذلك على النحو التالى وأى مخالفھ لذلك ترتب ا. الطلب المقدم للحصول علیھا 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة   :أوال 
اصل شھادة میالد الطفل او مستخرج رسمى منھا ، مع مراعاة االعمار المحدة للقبول بمدارس  -

 -:التربیة الخاصة وھى 
 . سنوات لمدارس الصم ٧ - ٥من 
 . ، ضعاف البصر  سنوات لمدارس ضعاف السمع ، النور للمكفوفین٨  -٦من 
 . سنة لمدارس التربیة الفكریة ١٢  -٦من 

ویؤخذ فى االعتبار حدود التجاوز المسموح بھ باالئحة التنظیمیة لمدارس وفصول التربیة الخاصة 
 .فى حالة وجود اماكن خالیة بالمدرسة 

 .صحة مدرسیة او البطاقة الصحیة لطفل ) ٢(استمار  -
الكارنیھ / كارنیھ التأمین الصحى / طلب االلتحاق ( طالب لـ  صور فوتوغرافیة حدیثة  لل٣عدد  -

 ) .المدرسى 
v  مستشفى حكومى / وحدة الصحة المدرسیة ( وفى جمیع االحوال تقوم المدرسة باحالة الطفل إلي

نسبة الذكاء ، قیاس السمع ، ( الجراء الفحوص الطبیة والنفسیة والعقلیة ) عیادة تأمین صحى / 
 .واعداد التقریر الخاصة بھا ) قیاس االبصار 

 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة   :ثانیا

حیث تقوم مدیریات التربیة والتعلیم بسداد الرسوم المقررة بقوانین ( تؤدى الخدمة بدون رسوم  -
لطالب التربیة الخاصة من حصیلة رعایة ایتامى وذلك بناء على موافقة وزیر التربیة والتعلیم 

  ) .٣١/١٢/١٩٩٨بتاریخ 
 

 : التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 
االم ل للص م وض عاف    / الفكری ة  : تلتزم جھة االدارة بقبول الطفل لاللتحاق بم دارس التربی ة الخاص ة         

 .النور للمكفوفین بصفة مؤقتة فى ذات یوم تقدمھ لاللتحاق بھا / ضعاف البصر / السمع 
ھ ائى للطف ل عق ب انتھ اء فت رة المالحظ ة والت ى التق ل ع ن اس بوعین م ن            كما تعلن قرارھا فى القید الن  

 .تاریخ قبولھ المؤقت 
 

 
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إض افیة تح ت اى مس مى       

 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 
 : ت ةالمحافظـ

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: كز الرئیسى بالقاھرة  ت لمرا: ھیئة الرقابة اإلداریة 
 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت


