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

 ) الرسوم –المستندات ( مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة . ……………………………………………بشأن 

    /    /     بتاریخ     ……… الطلب برقم وقید

 /    /التاریخ المحدد النجاز الخدمة        

 توقیع الموظف المختص
 

(                    )                                                                                        
 



 
 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
فى  شأن تبسیط إجراءات  حصول المواطنین على ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨         وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

عام و خاص بوزارة ) تعلیم أساسى / ریاض األطفال ( الخدمات   الجماھیریة  ومنھا خدمة االلتحاق بالمدارس
، تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج بھذا النموذج الصادر التربیة والتعلیم

 من تحدید - كثمره للتعاون بین وزارتى التنمیھ االداریھ ، والتربیھ والتعلیم والمحافظات- ١٩٩٩ /٨/ ١بتاریخ 
یتات الزمنیة المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن للمستندات واألوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول علىالخدمة ،والتوق

 :وأى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى . عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 
 
 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة  :أوال 

 
 : نموذج طلب االلتحاق وھو متوافر فى المكتبات والمدارس ویرفق بھ المستندات اآلتیة 

 
 .شھادة المیالد األصلیة للطفل  أو مستخرج رسمي منھا  -

 .   صور شخصیة للطفل ٤ عدد  -

 ) .…… فاتورة تلیفون –إیصال میاه أو كھرباء (  ما یثبت محل إقامة ولى أمر الطفل  -

 
 

 :ثانیا المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  
 

 .بطابع  تعلیم یلصق على الطل) جنیھا واحدا فقط ( جنیھ  ١

 .طابع مھن تعلیمیة  یلصق على نموذج طلب االلتحاق) جنیھا واحدا فقط (جنیھ  ١

 

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا 

 
  .خالل خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب -

 
 
 
 
 
 
 
 
 اى مسمى یمكنك االتص ال بإح دى    فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  إضافیة تحت     -

 :الجھات التالیة 
 :المحافظــــــــــــــــــــــــــة         ت 

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


