اللجنة العليا لألسر البديلة
ــــــــ

طلب رعاية طفل بنظام األسر البديلة

ــــ

السيد األستــاذ  /مدير مديريــة التضـــامن اإلجتمـــاعى مبحافظة
حتية طيبة وبعد’’’
نتشــرف بــأن نتقـدم لسيــادتكم حنن املــوقعني أدنــاه بطلب لرعــاية طفـل بنظــام األسر
البديــلة وبياناتنا على النحو التاىل :

• بيانات الزوج والزوجة :
البيان

الوظيفة أو املهنة

تاريخ

املؤهل

امليالد

الدراسى

الرقم القومي

رقم التليفون

رقم املوبيل

األرضي

إسم الزوج/
إسم الزوجة /
 -العنوان تفصيال :

• مصــادر الدخـل :

البيان

دخل من وظيفة

دخل من

دخل من

أو مهنة

ممتلكات

جتارة

أخرى

الزوج /

متوسط اخلل الشهرى
 أقل من (  ) 5اآلف جنيه أقل من (  )10اآلف جنيه أكثرمن (  )10اآلف جنيه -أقل من (  ) 5اآلف جنيه

الزوجة /

 أقل من (  )10اآلف جنيه أكثرمن (  )10اآلف جنيه• احلالة اإلجتماعية لألسرة :
أمساء األبناء

تاريخ
امليالد

املؤهل الدراسى

الوظيفة أو املهنة

احلالة الصحية

مالحظات
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ــــــــ
• ــــ
أشخاص آخرين مقيمني مع األسرة فى نفس املنزل (يف حالة وجودهم) أو ميكن الرجوع إليهم يف حالة الطوارئ:

األسم بالكامل

القرابة والصفة

تاريخ امليالد

مالحظات

• بيانات اإلبن  /اإلبنه املطلوب كفالته ( فى حالة تواجده ) :
اسم اإلبن  /اإلبنه

تاريخ امليالد

مكان تواجده

املؤهل الدراسى احلالة الصحية

مالحظات

احلاىل
• هل سبق لألسرة رعاية طفل بنظــام األسر البديــلة :
اسم اإلبن  /اإلبنه

تاريخ امليالد مكان إستالم

احلالة الصحية

املؤهل الدراسى

مالحظات

اإلبن
• سبب الرغبة فى رعاية طفل بنظــام األسر البديــلة
إقـــــرار
أقر أنا /

( املتقدم  /املتقدمة ) بطلب لرعاية طفل بنظام األسر

البديلة بصحة البيانات املوضحه بعاليه وكذا صحة كافة املستندات املقدمة مننا ،كما أتعهد
باإللتزام بكافة البنود الواردة بعقد الرعاية ( فى حـال املوافقة على الطلب )  ،والقرارات
والتعليمات الصادرة من وزارة التضــامن اإلجتمــاعى يف ذات الشأن ،وكذا االلتزام بأحكام
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  12لسنة  1996والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس
جملس الوزراء رقم  2075لسنة  2010وتعديالتهما وحيق للوزارة مساءلتنا مدنيا وجنائيا يف
حالة إخاللنا بأي التزام من التزاماتنا أو تغيري حمل اإلقامة دون إخطار الوزارة أو إثبات نسب
الطفل املكفول أو أي إخالل بأي التزام آخر .
توقيع الزوج :

توقيع الزوجة :

الرقم القومى :

الرقم القومى :

• مت التوقيع أمامنا
توقيع املوظف املختص :

الصفــة الوظيفية :

اللجنة العليا لألسر البديلة
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ــــ

بيان باألوراق واملستندات املطلـوبة لكفالة طفل بنظام األسر البديلة :

 صورة بطاقة الرقم القومى ( للــزوج والزوجـــة ) . صـــورة قسيمة الـــزواج . صورة صحيفة احلـالة اجلنــائية . صــورة املؤهـل الـدراسى . كــافة املستندات املطلوبة للتــأكد من صحة البيانـــات الــواردة بالطلـب ملـل ( بيـانباملمتلكات  ،بيــان مبفردات املرتب أو مصــادر الدخل األخرى  ......................إخل ) .
 -حبث إجتماعى ( يقدم مـن اإلدارة اإلجتماعيـة التـابع

ـا حمـل إقامـة األسـرة أو مـن

اجلمعية أو املؤسسة األهلية املختصة  .رســوم تقــديم الطلب :
( ال يــــوجــد )

-

• التوقيت الزمنى للرد على الطلب :
 خالل (  ) 60يوم من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات واألوراق املطلوبــة .• ملحوظـــة :
 تلتزم إدارة األسرة والطفولة باملديريةببحث حالة األسرة مقدمة الطلب للتأكد من صحةوسالمة البيانات وللتلبت من إستيفـاءه للتعليمـات الصـــادرة مـن وزارة التضـــامن
اإلجتمــاعى  ،ومطابقتهألحكــام قـانون الطفـل الصـادر بالقـانون رقـم  12لسـنة 1996
والئحته التنفيذية وتعديالتهما والقرارات ذات الصلةوإختاذ ما يلزم بشأنه .
 فى حالة عدم الرد على الطلب فى التوقيـت ادـدد ميكنـإل اإلتصـال بـاط السـاخن(:) 16439
 يف حالة رفض الطلب ميكن لألسرة التظلم من القرار خالل مخسة عشر يومـاً مـن تـاريخعلمها به أمام اللجنة العليا لألسر البديلة الكائن مقرها يف  19شارع املراغي  ،العجوزة ،
اجلرية .

