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

 التعلیمیة ............ بإدارة ................ مدرسة 
 
 طلب

 المساھمة فى نفقات العالج وتركیب االجھزة التعویضیة
 واالطراف الصناعیة للطلبة المنتفعین

 مین ضد الحوادثأبنظام الت
 

 مدیر المدرسة / السید األستاذ 
 طیبة وبعد ،،،تحیة 

 ………………………………................………… المقیم بالعنوان ………………………………مقدمھ لسیادتكم 

 /   للعام الدراسى        ………………المقید بالمدرسة بالصف……………………… مر الطالبأولى / والد 

 /    /بتاریخ    …………تربیة وتعلیم رقم)  ١٢٣  ( سدد اشتراك التأمین على الطلبة ضد الحوادث بالقسیمةالذى و

 
 

ط  رف / تركی  ب جھ  از تعویض  ى   /  نفق  ات الع  الج  (نح  و المس  اھمة ف  ى  تخ  اذ ال  الزم  إبرج  اء التك  رم بالتنبی  ھ ب  

بالمجان بوحدات الص حة المدرس یة والمستش فیات    ) التركیب  / العالج  ( للطالب المذكور نظرا لعدم توافر      )  صناعى

 .الحكومیة  

  ،،،وتفضلوا بقبول وافر االحترام

   الطالبأمرولى / توقیع والد                                   

  

 ( ................................ )                   :       /    /تحریرا فى         

 
 
 
 
 

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

 إیصال
 ……….……….............……………… الطلب المقدم من السـید ……………………………………………استلمت أنا 

 )طـــــــــــرف صناعـــــــــــى / تركیب جھاز تعویضـــــــــــى/ نفقــــات العـــالج ( اھمھ فى ــالمسن طلب ــــــأبش
وقی د  )   الرس وم  -المس تندات  ( مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمـة      ...................................للطالب  

 /      /  بتاریخ      .........…الطلب برقم 
 /      /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     

  توقیع الموظف المختص                          
                       . )...............................(  

 
 

 طابع تعلیم
 فئة جنیھ واحد



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 عل ى   الم واطنین حص ول تبس یط اج راءات    ف ى ش أن   ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئ یس مجل س ال وزراء رق م          

االط  راف  و تركی  ب االجھ  زه التعویض  یة  وطل  ب المس  اھمة ف  ى نفق  ات الع  الج   الخ  دمات الجماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ة   

 .بوزارة التربیة والتعلیم    للطلبة المنتفعین بنظام التأمین ضد الحوادثالصناعیة

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

من تحدید للمستندات ) لمحافظات واعلیم  التربیة والتالجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ووزارةكثمرة للتعاون بین  ( 

واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المحددة إلنجازھا  ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب 

 -: وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -المقدم للحصول علیھا 

 
 -: لوبة  المستندات واألوراق المط-:أوال 

 . مع تقدیم األصل لالطالع  بأمر الطالولى / صورة مستند إثبات شخصیة والد   -

  التأمین على الطلبة ضد الحوادثاشتراكإیصال سداد  -

األطراف         /تركیب األجھزة التعویضیة / العالج ( قرار من الجھة الطبیة المختصة یتضمن عدم توافر -

 .) التركیب /  العالج(  أو المستشفیات الحكومیة وتقدیر نفقات بوحدات الصحة المدرسیة) الصناعیة

بیان مفردات المرتب أو المعاش أو بیان حیازة زراعیة  ( بأمر الطالولى /  إیراد والد أوالمستند المؤید لدخل  -

 .) مل بالقطاع الخاص یع للمزارع أو خطاب من التأمینات أن كان

 
 -:لى الخدمة  المبالغ المقررة للحصول ع-:ثانیا 

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

 
  - : التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 

 . من تاریخ تقدیم الطلب خمسة عشر یوما خالل خدمة  على الیتم البت فى طلب الحصول 
 
 
 
 
 

حدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أى مسمى یمكنك فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت الم

 -:االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 : ت محافظةال

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨:  المركز الرئیسى بالقاھرة  ت اإلداریةھیئة الرقابة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت

 


