
 ..................محافظة 
 مدیریة التربیة والتعلیم 

   التعلیمیة.............إدارة ب.......................مدرسة 
 

  إعانة اجتماعیة للطلبة الحصول علىطلب 
 من فائض التأمین ضد الحوادث

 
 مدیر المدرسة/ السید األستاذ 

      تحیة طیبة وبعد ،،،

 ……………………………ولى أمر الطالب/  والد………………………مقدمھ لسیادتكم 

 /   للعام الدراسى        ……………………………………………المقید بالمدرسة بالصف 

 )  عجز كلى مستدیم  /  الوفاة  (  ونتج عنھ /         /                   والذى أصیب فى حادث بتاریخ        

 /         / توفى وفاة طبیعیة بتاریـــخ         أو

  )……………( تربیة وتعلیم رقـــم ١٢٣قد سدد اشتراك التأمین على الطلبة ضـــد الحوادث بالقــــسیمة و

 .       علما بأنھ لم یسبق صرف اى تأمین أوإعانة لھذه الحالة من قبل /       /بتاریخ      

 
 . العائلیة الصعبة تخاذ الالزم نحو صرف اإلعانة االجتماعیة نظرا لظروفىإبرجاء التكرم بالتنبیھ ب

 
 وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،

 ولى األمر /  توقیع الوالد                                 /:     /تحریرا فى 
          )………………………(  

 
 
 
 
 
 

 ………………مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة 
  التعلیمیة…………… بإدارة ……………مدرسة 

 
 إیصال

 .………………….…………… الطلب المقدم من السـید …………….…………………استلمت أنا 
 ……………..………/  إعانة اجتماعیة للطلبة من فائض التأمین ضد الحوادث للطالبالحصول علىبشأن طلب 

)  الرس وم  -المس تندات  ( مس توفیا كاف ة متطلب ات الحص ول عل ى الخدم ـة       )   المصاب بعجز كلى مس تدیم      -المتوفى    ( 
 /      /  بتاریخ      ………وقید الطلب برقم 

 /      /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     
      توقیع الموظف المختص         
          )………………………                                                   ( 

 
 

 طابع تعلیم
 فئة 

 جنیھ واحد



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
   حص ول الم واطنین  تبسیط اجراءات  فى شأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم      

على الخدمات الجماھیریة ومنھا خدم ة  طل ب الحص ول عل ى إعان ة اجتماعی ة للطلب ة م ن ف ائض الت أمین ض د             

 .الحوادث بوزارة التربیة والتعلیم  

  ١/١١/٢٠٠٥در بتاریـخ تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصا   

 م   ن تحدی   د )، التربی   ة والتعل  یم والمحافظ   ات   الجھ  از المرك   زى للتنظ   یم واالدارة  كثم  رة للتع   اون ب   ین  (

للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المحددة إلنجازھا  ، أو اإلعالن عن 

 -: وذلك على النحو التالى   - مخالفة لذلك ترتب المسفولیة  وأى-رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 -: المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 
 .ولى األمر مع تقدیم األصل لالطالع / صورة مستند إثبات شخصیة والد الطالب  -
 .صورة رسمیة من محضر الشرطة عن الحادث  -
 .حوادث إیصال سداد رسوم التأمین االختیارى على الطلبة ضد ال -
 .شھادة الوفاة فى حالة الوفاة الطبیعیة  -
 . من المجلس الطبى المختص فى حاالت الحوادث تقریر طبى یثبت العجز الكلى المستدیم -
بیان مفردات المرتب أو المعاش أو بیان ( ولى األمر / المستند المؤید لدخل أو إیراد والد الطالب  -

 ) .عمل بالقطاع الخاص ین كان إات حیازة زراعیة للمزارع أو خطاب من التأمین
 .إعالم الوراثة المحدد لورثة الطالب  -
 .إقرار وصایة فى حالة وجود قصر بین ورثة الطالب  -

 
 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

 قرش  جنیھ 
 .طابع تعلیم یلصق على الطلب )  جنیھ واحد (  ١      -   

 
 -:ة إلنجاز الخدمة  التوقیتات المحدد-: ثالثا 

العانة خالل اوفى حالة الموافقة یتم الحصول على .یتم البت فى الطلب خالل شھر من تاریخ تقدیمھ          
 .أسبوع

 
 
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت إى مسمى 
 -:یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 :محافظة  ت ال
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة  ت 

 ………………………: مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت


