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 دليل السياسات واإلجراءات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 \(وي اإلحتياجات الخاصةذ)سياسة دعم ذوي الهمم 

 

 

 :الجهات المسئولة عن تنفيذ السياسة
 مكتبة مصر العامة .1
 مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية .2
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 سياسة دعم ذوي الهمم )دوي اإلحتياجات الخاصة(
 

 

 مكتبة مصر العامة: – 1

 :المكتبةمهام   
والجددير بالدر ر تهتمدام الم تبدة برعايدة رو   154ـإليها في سياسة تدعيم خددما  المدواينيص صد اإلشارةسبق 

 اإلحتياجا  الخاصة مص خالل الخدما  التالية:

 المكتبة:الخدمات المقدمة من 

 ( العضوية في المكتبة )مجانية(1-1)
 لتقديم الخدمة: األوراق المطلوبة

 .صورة شخصية 

 .صورة بياقة 

 .صورة شهادة الميالد 

 ستمارة عضوية.إ 

 اإلجراءات المتبعة:

 لحصول عليها مص الموقع اإلل ترونييتم سحب إستمارة إشتراك مص الم تبة تو ا. 

 .إحضار صورة تحقيق شخصية 

  اإلشتراك.إحضار صورة شخصية تو التصوير المباشر فى الم تبة تثناء عمل 

 .صورة شهادة ميالد لليفل 

 . تسليم األوراق فى  قسم اإلشترا ا 

  العضوية بعد تقديم األوراق مباشرة. بياقةإستالم 

 ( خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصة1-2)

 عمل عضوية مجانية لألشخاص رو  اإلحتياجا  الخاصة. 

 برنامج إبصار لتحويل ال تاب المقروء الي مسموع لفاقد  البصر. 

 إحتواء الم تبة علي عدد مص  تب بيريقة برايل لمساعدة فاقد  البصر علي القراءة. 

  وترفيهية لرو  اإلحتياجا  الخاصة.عمل تنشية فنية وثقافية 

  ومدارس التربية الف ريدة والندور واألمدل فدي تقدديم خددما  والتأهيل اإلعاقة رو  التعاوص مع  لية علوم

 .الخاصةمختلفة لرو  اإلحتياجا  

 خدمة توصيل ال تب للمنازل (book delivery )ال تدب  للتسهيل علي رو  اإلحتياجدا  الخاصدة إعدارة

 وردها دوص الحضور للم تبة.
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 (1)رقم نموذج 
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 (2)رقم موذج ن
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية: -2

 األعمار.مر ز خدمي / ثقافي / تنمو  يقدم خدما  لمختلف  السياسة:

 الخدمات المقدمة من المركز:

 

( يلةودورات الحاسةب اآ – حتياجات الخاصة على )دورة اللغةة اننجليزيةةاإل يتدريب ذو( 1-1)

 (1)رقم نموذج  ()مجانا  

 المطلوبة: األوراق

 تو مايثب  تنه مصبالدورا  تحاقباإلل الراغبيص بأسماء للمر ز العاملة القوىة مديري مص موجه خياب ، 

 .%5فئة الـ 

 للتواصل التليفونا  ترقامالقومي،  الرقم بياقة صوره. 

 اإلجراءات المتبعة:

 المر ز زوار بدفتر بياناته بتسجيل الخدمة يالب يقوم. 

 ة.الميلوب وراقاأل عص ستعالملإل للس رتارية التوجه يتم 

 ة.الخدم يلب نمورج ستيفاءإ يتم 

 ة.الدور بميعاد إلبالغه تليفونيا   به تصالاأل ويتم، العدد  تمالإ لحيص نتظاراأل بقائمه التسجيل 
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 (1)رقم نموذج 

 إستمارة عضوية

 

 .................................................................................. سم :األ

20/               /                           تاريخ الميالد :  

 .................................................................................. :السن

 .................................................................................. :عنوان السكن

 .................................................................................. :المدرسة

 .................................................................................. :بوظيفة األ

 .................................................................................. :موظيفة األ

 .................................................................................. :رقم التليفون

 .................................................................................. :ةالهوايات المفضل
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