
  التضامن االجتماعىوزارة 
 .…………… بمحافظة التضامن االجتماعىمدیریة 

 
 

 
  طلب مزاولة العمل بمشروع األسرة المضیفة 

 
   التضامن االجتماعىمدیر مدیریة/ السید

 تحیة طیبة وبعد ،،،  
ة وفقًا لقرار وزیرة الشئون االجتماعی.. ………………………أرجو تحقیق رغبتى فى استضافة أطفال فى سن  

 . الخاص بنظام رعایة أبناء العامالت فى ُأسر مضیفة ١٩٧٢لسنة ٣٠٩رقم 
 جھة صدورھا تاریخھا رقمھا المھنة االسم البیان البطاقة

      الزوج
      الزوجة

 
 ..………………)إن وجد (رقم التلیفون ……………………………………………محل إقامة األسرة المضیفة 

 
 -:أبناء األسرة بسن الحضانة 

 تاریخ المیالد النوع سماال
   

   

   

 
 ……………………………………………………………………عنوان المكان المخصص لالستضافة 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 وللجھة القائمة على تنفیذ النظام الحق فى اإلشراف على تنفیذه والتأكد من أسالیب الرعایة التى تقدم للطفل 

                                                مقدم الطلب               
 ..………………………………                    االسم     

 ……………………………                                           التوقیع/    / تحریرا فى      
 

  التضامن االجتماعىوزارة 
 .…………… بمحافظة التضامن االجتماعىمدیریة 

 
 إیصال 

 …………………………… الطلب المقدم من السید ………………………………………استلمت أنا 
 بشأن طلب مزاولة العمل بمشروع  األسرة المضیفة مستوفیًا المستندات  المطلوبة للحصول على الخدمة 

 /      /     بتاریخ      ……………………وقید الطلب برقــــــم 
    /    /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة        

                                                                      توقیع الموظف المختص 
(                              )                                                                             

 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول  على الخدمة

إج راءات حص ـول   الم واطنین عل  ى     تیس  یرف ى ش ـأن   ١٩٩٨لس نة   ) ٤٢٤٨( ق ا لق رار رئ یس مجل س ال  وزراء رق م     وف

، تلتزم الجھات  التضامن االجتماعىالخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب مزاولھ العمل بمشروع األسرة المضیفة  بوزارة 

 ٢٠٠٦ /٩ /١یخ   ذج  الصادر بتاراإلداریة المعنیة  بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النمو

 م  ن تحدی  د للمس  تندات - االجتم  اعي  والمحافظ  اتووزارة التض  امن كثم  ره للتع  اون ب  ین الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم واإلدارة  

واألوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا أو اإلعالن ع ن رأیھ ا ف ى الطل ب        

 : وأى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى . دم للحصول علیھا المق

 

 :المستندات و األوراق المطلوبة : أوًال 
 .أو شھادات میالد أبناء األسرة فى سن الحضانة ) و األصل لالطالع (صورة البطاقة العائلیة لرب األسرة   -

 .معدیة شھادة طبیة بسالمة أفراد األسرة من األمراض ال -

 .صحیفة الحالة الجنائیة لمقدم الطلب  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیًا 
 ) .مجانًا ( تؤدى الخدمة بدون رسوم  

 

 :التوقیتات المحدده النجاز الخدمة : ثالثًا 
ھر من تاریخ تعلن جھة اإلدارة قرارھا فى طلب الحصول على مزاولة العمل بمشروع  األسرة المضیفة خالل ش 

 .تقدیم الطلب مستوفیا للمستندات واألوراق 

 :ملحوظة *

تلتزم الجھة القائمة على تنفیذ المشروع بإعداد تقریر البحث االجتماعى للتحقق من توافر الشروط المطلوبة باألسرة المضیفة 

 . ذ وإرفاقھ بالمستندات التى یقدمھا طالب الخدمة للعرض على اللجنة المشرفة على التنفی

  
 
 

وفى حال ھ ع دم الحص ول عل ى الخدم ة ف ى التوقی ت المح دد أو طل ب مس تندات إض افیة أو أی ة مب الغ تح ت اى مس مى یمكن ك                   
 -:االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 : المحــــافظــــــــــــــة ت 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئھ الرقابة االداریھ 

 : اریة بالمحافظة ت مكتب الرقابة االد
 


