صندوق دمع امحلاية الاجامتعية والامتسك الاجامتعي
حتسني ظروف متدرس ا ألطفال يف وضعية اعاقة
مناذج الواثئق امللحقة بدليل املساطر

الس نة املالية 2021

منوذج رمق 1

مــــن
الس يد رئيس (ة) مجعية .......................................................................
الــــــى
الس يد مدير التعاون الوطين
املوضوع :طلب دمع حتسني ظروف متدرس ا ألطفال يف وضعية اعاقة.
يف اطار "صندوق دمع امحلاية الاجامتعية و الامتسك الاجامتعي"  ،تتقدم مجعية :
 ،...............................................................................بطلب دمع حتسني ظروف متدرس ا ألشخاص يف وضعية اعاقة
املعوزين مهنم ،وذكل يف اطار برانمج (:)1
أأ -برانمج للخدمات الرتبوية والتأأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية داخل املؤسسة املتخصصة.
ب -برانمج للخدمات الرتبوية والتأأهيلية والعالجية الوظيفية دلمع الدماج املدريس داخل املؤسسات التعلميية العمومية.
ت -برانمج للخدمات العالجية الوظيفية التمكيلية داخل املؤسسة املتخصصة.

توقيع رئيس امجلعية
وخامت امجلعية

1ضع سطرا حتت الربانمج ،موضوع طلب ادلمع( .ميكن للجمعية طلب دمع أأكرث من برانمج واحد).
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بطاقة معلومات حول امجلعية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

امس امجلعية ...............................................................................................:
اجلهة ........................................................................................................:
العامةل أأو القلمي ...........................................................................................:
العنوان الاكمل ..............................................................................................:
امس رئيس امجلعية :
هاتف الرئيس :
الربيد اللكرتوين للرئيس :
قروي  :نعم
اجملال اذلي تتواجد به امجلعية  :حرضي  :نعم
بطاقة معلومات حول املرشوع موضوع ادلمع
دمع برانمج اخلدمات الرتبوية والتأأهيلية والتكوينية والعالجات الوظيفية داخل
رمزA
املؤسسة املتخصصة
دمع برانمج خدمات دمع الدماج املدريس داخل املؤسسات التعلميية العمومية رمز B
رمز C
دمع برانمج خدمات التمكيلية داخل مؤسسة متخصصة
ضع  Xيف املاكن املناسب

 -9هل تتوفر امجلعية عىل مؤسسة متخصصة لتدبري اخلدمات املتعلقة بربانمج  Aاو :C
ل
نعم
 -10امس وعنوان املؤسسة:
 -11هل تتوفر املؤسسة عىل ترخيص طبقا لقانون :14.05
 -12مجعية متخصصة (عالقة بنوع العاقة):

ل
ل

نعم
نعم

 -13امس مدير(ة) املؤسسة املتخصصة................................................................................... :
 -14هل تتوفر امجلعية عىل رشاكة مع:
 -نيابة وزارة الرتبية الوطنية أأو الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

نعم

ل

 مندوبية وزارة الصحة أأو املديرية اجلهوية لوزارة الصحة -مندوبية التكوين املهين

نعم
نعم

ل
ل

 -15امس منسق برانمج الدماج املدريس(............................................................. :)2
 -16امس وعنوان املؤسسة التعلميية (موضوع دمع برانمج ادلمج املدريس )B
امس املؤسسة التعلميية

عنوان املؤسسة التعلميية

عدد املس تفيدين

 -17معلومات حول عدد املس تفيدين سواء داخل أأقسام عادية أأو أأقسام ادلمج املدريس
عدد املس تفيدين:
عدد ا ألقسام:
قسم عادي
قسم ادلمج املدريس

عدد ا ألقسام:

عدد املس تفيدين:

قاعة املوارد لدلمع و التأأهيل

عدد القاعات:

عدد املس تفيدين:

2ابلنس بة للجمعيات اليت توفر هذه اخلدمة.

 -18العدد الجاميل ل ألشخاص يف وضعية اعاقة املعوزون ،ابلنس بة للك برانمج من الربامج موضوع ادلمع :
عدد
اذلكور

نوع الربانمج موضوع
ادلمع

مجموع
املس تفيدين

عدد
الانث

عدد
املس تفيدين
يف اجملال
القروي

عدد
املس تفيدين
يف اجملال
حرضي

اخلدمات الرتبوية والتأأهيلية
والتكوينية والعالجية الوظيفية
داخل املؤسسة املتخصصة.
اخلدمات الرتبوية والتأأهيلية
والعالجية الوظيفية دلمع الدماج
املدريس داخل املؤسسات التعلميية
العمومية.
اخلدمات العالجية
الوظيفية التمكيلية داخل
املؤسسة املتخصصة
اجملموع

 -19نوع العاقة مع العدد الجاميل للمس تفيدين يف اطار دمع برانمج  Aأأو  Bأأو Cأأو برانجمني او ثالث برامج:
نوع العاقة
اضطراب طيف التوحد TSA
التثلث الصبغي)T( 21
الشلل ادلماغي )(IMC
الشلل ادلماغي)(IMOC
اعاقة اضطراابت التعمل اخلاصة Dys
اعاقة متعددة(أأكرث من اعاقة)
جفاف اجلدل املصطبغ " (Xeroderma
) ( pigmentosumأأطفال القمر)

عدد
املس تفيدين

نوع العاقة
اعاقة مسعية
اعاقة برصية
اعاقة حركية
اعاقة ذهنية
أخر للتحديد

عدد
املس تفيدين

 -20معلومات حول ا ألطر املتخصصة اليت سترشف فعليا عىل تقدمي اخلدمات لفائدة املس تفيدين من " دمع المتدرس":
عدد ا ألطر يف الربانمج
عدد ا ألطر يف الربانمج  Bعدد ا ألطر يف الربانمج
مجموع التأأطري
A
البيان
C
( ادلمج املدريس)
( داخل املؤسسة)
الرتبية اخلاصة
التأأهيل املهين
تصحيح النطق
الرتويض الطيب
النفس احلريك
العالج الوظيفي املهين
ادلمع النفيس
مدير مؤسسة متخصصة
منسق املرشوع يف ادلمج املدريس
السائق

 -21هل س بق أأن اس تفادت امجلعية من دمع للمتدرس من التعاون الوطين يف جمال حتسني ظروف متدرس ا ألطفال يف وضعية
اعاقة يف اطار صندوق دمع امحلاية الاجامتعية و الامتسك الاجامتعي:
ل
نعم
 اذا اكن اجلواب "نعم"  :ام أل اجلدول أأسفهلس نوات ادلمع

امس الربانمج:
A/B/C

مبلغ ادلمع

عدد
املس تفيدين

ااس تفادت
امجلعية من
الشطر ا ألول
من ادلمع

ااس تفادت
امجلعية من
الشطر الثاين
من ادلمع

مالحظات
(وضعية أأخر تقرير
مايل)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
 معلومات حول عدد املس تفيدين من ادلمج املدريس للمومس ادلرايس 2021/2020ل
نعم
برانمج A
برانمج B

توقيع رئيس امجلعية
وخامت امجلعية

عدد املس تفيدين
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ترصحي ابلرشف

أأان املوقع أأسفهل :
الس يد (ة) .....................................,........................................:
بصفيت رئيس(ة) مجعية............................................................:
أألزتم بأأن ل يوجه أأي دمع مايل تمكييل من أأي هجة معومية أأو خصوصية ،لتغطية نفس تعويضات ا ألطر ولنفس الفرتة الزمنية ولنفس
اخلدمات املندرجة يف ادلليل املسطري دلمع المتدرس املندرج يف اطار صندوق دمع امحلاية الاجامتعية و الامتسك الاجامتعي.

توقيع رئيس امجلعية وخامت امجلعية ()3

 3توقيع مصادق عليه
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التخصص واجملال الرتايب لتدخل امجلعية
العاقة السائدة داخل الفئة املس تفيدة ( )4

اجملال الرتايب لتدخل امجلعية
مجموع عدد املس تفيدين:

امس امجلعية ..............................................................................................:
 رمز  Aابلنس بة لضطراب طيف التوحد :عدد املس تفيدين.............: رمز  Iابلنس بة ذلوي الشلل ادلماغي  :عدد املس تفيدين..............................:رمز  Tابلنس بة ذلوي تثلث الصبغي  : 21عدد املس تفيدين..............رمز  Dysابلنس بة لضطراابت التعمل اخلاصة :عدد املس تفيدين......
 -.رمز  Hابلنس بة لبايق العاقات  :عدد املس تفيدين..............................:
هجة ...................................................................:
عامةل /اقلمي...........................................................:
أأكرب من 50%
يساوي 50%
أأقل من 50%

عدد املس تفيدين الانث:
نس بة الانث من العدد الجاميل من املس هتدفني :

توقيع وخامت رئيس امجلعية
4رمز ) : ( Aبالنسبة الضطراب طيف التوحد
رمز ) : ( Iبالنسبة للشلل الدماغي
رمز  : Tبالنسبة للتثلث الصبغي 21
رمز  Dysبالنسبة الضطرابات التعلم الخاصة ( ديسليكسيا)
رمز  : Hبالنسبة لباقي اإلعاقات
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القدرات التدبريية للجمعية
امس امجلعية..............................................................................................:
برانمج أأ:

العدد الجاميل للمس تفيدين من اخلدمات..............:
......
نس بة التغطية والتأأطري :
تصحيح النطق

الرتويض
الطيب

برانمج ب:
......
عدد خمتيص العالج الش به الطيب ()5
النفس حريك
العالج الوظيفي
املهين
Ergothérapie

برانمج ت:
......
العالج النفيس

عدد ا ألطر اليت تتوىل تقدمي سةل خدمات موضوع ادلمع

توقيع وخامت رئيس امجلعية

5مع إضافة الئحة اسمية للمختصين ،الذين سيشرفون على تقديم خدمات التربية والتأهيل والعالج الوظيفي لألطفال المستفيدين من الدعم( .انظر نموذج رقم.)9

الرتبية اخلاصة
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الزتام
أأشهد أأان املوقع أأسفهل :
الامس الاكمل........................................................................................................:
رئيس مجعية.....................................................................................................:
أأن الزتم مبد جلن الزايرة التابعة للقطب الاجامتعي ابلواثئق الرضورية ،و أأن أأمعل عىل تيسري الزايرات امليدانية لالطالع عىل اخلدمات املنصوص علاها يف التفاقية املربمة مع التعاون يف اطار صندوق دمع امحلاية
الاجامتعية و الامتسك الاجامتعي.

توقيـــع وخامت امجلعية
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 دمع برانمج اخلدمات الرتبوية والتأأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية داخل مؤسسة متخصصة.العالجات الش به الطبية 7
نوعية
ر.ت
العاقة الرتبية اخلاصة
امس املرحش املس تفيد (ة)
Kiné
Ortho
Ergo
()6
.....................................................
1
.....................................................
2
.....................................................
3
.....................................................
4
.....................................................
5
اجملموع
توقيعات اخملتصني مع تدوين رمق البطاقة الوطنية وكتابة عبارة"
توقيع
توقيع
توقيع
اطلعت عىل لحئة املس تفيدين واخلدمات املقرتحة ووافقت".
توقيع
……….
……….
……….
........

6رمز ) : ( Aبالنسبة إلعاقة التوحد
رمز ) : ( Iبالنسبة للشلل الدماغي
رمز  : Tبالنسبة للتثلث الصبغي 21
رمز  Dysبالنسبة الضطرابات التعلم الخاصة ( ديسليكسيا)
رمز  : Hبالنسبة لباقي اإلعاقات
7ضع عالمة ) ( xأمام الخدمة

ادلمع
 Psychmotواملواكبة
النفس ية

توقيع
……….

توقيع

التأأهيل
املهين

توقيع

………. ……….

توقيع
رئيس امجلعية

العدد الجاميل للمس تفيدين........:
عدد املس تفيدين الانث :
النس بة املئوية ) (%لالانث..........................:

8 منوذج رمق
CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné docteur………………...........................Inscrit au Conseil de l’ordre des
médecins sous le n°……………………………………………….……….,
Certifie avoir examiné ………….………………………………………………
Age :…………………..
Et atteste que l’intéressé(é) présente :
Type de handicap

Moteur
(préciser en cas IMC)
ORL
(auditif et/ ou vocal)

…………

Visuel
Mental
(Préciser en cas
Trouble de Spectre
d’autisme (TSA)

…………
…………

Mental
(préciser en cas
d’IMOC)
Autres à préciser

Degré de handicap (8)
Lége Moye profond
r
n

Pour une durée
définitiv
Non
Evolutive
e
définitive

…………

…………

Ce document est délivré pour servir à l’appui à la scolarisation.

Signature et cachet du médecin

Référence : l’arrêté du ministre de la santé n°1977-98 .du 23 octobre 1998 fixant les critères
médicaux et techniques devant servir pour la détermination de la qualité de personne
handicapée
8
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لحئة املوارد البرشية املتخصصة
ا ألطر املتخصصة اليت سترشف فعليا عىل تقدمي اخلدمات لفائدة املس تفيدين من " دمع المتدرس":

الامس الاكمل

جمال التخصص
( سةل اخلدمات
موضوع ادلمع) 1

الشهادة أأو ادلبلوم
احملصل عليه

عدد س نوات
التجربة يف
اجملال

رمق الهاتف

متعاقد(ة)
بصفة دامئة

متعاقد(ة)
حلصص
حمددة9

موضوع رهن
الشارة من
دلن قطاع
معويم

امس مدير املؤسسة .......................................................
رمق الهاتف....................................................................:
الربيد اللكرتوين:
أأو امس منسق املرشوع ابلنس بة لدلمج املدريس...............................................:
رمق الهاتف....................................................................:
الربيد اللكرتوين:

توقيع وخامت رئيس امجلعية
 9بالنسبة ألطر القطاع العام ،ضرورة تقديم ترخيص من اإلدارة المعنية تسمح للمعني باألمر تقديم خدمات الدعم.

متطوع(ة)
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مــــن
الس يد رئيس (ة) مجعية .......................................................................
الــــــى
الس يد مدير التعاون الوطين
املوضوع :اعرتاف
حنن املوقعني أأسفهل؛
الس يد ( ة) .................................................................................:؛
بصفيت رئيس مجعية ......................................................................؛
و الس يد (ة) ................................................................................:؛
بصفيت مدير املؤسسة التابعة للجمعية؛
نشهد أأن الس يد (ة)،....................................................................... :
حامل (ة) للبطاقة الوطنية رمق ........................................................:؛
يتوفر /تتوفر عىل الكفاءة والقدرة عىل التأأطري الرتبوي ابملؤسسة التابعة مجلعية ،وذكل اعرتاف ملا رامكه/رامكته من جتربة ميدانية
وتكوينات يف جمال العاقة.
وقد سمل هذا الاعرتاف لدارة التعاون الوطين ،يف اطار طلب دمع المتدرس املندرج يف اطار صندوق دمع امحلاية الاجامتعية و
الامتسك الاجامتعي برمس الس نة املالية 2021
توقيع مدير املؤسسة املتخصصة أأو

توقيع رئيس امجلعية
وخامت امجلعية

منسق الربانمج ابلنس بة لدلمج املدريس

توقيع املعين اب ألمر
اطلعت عىل الاعرتاف
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صندوق دمع امحلاية الاجامتعية و الامتسك الاجامتعي.
خدمة دمع متدرس ا ألطفال يف وضعية اعاقة

التـــــزام
الطرف ا ألول:
أأان املوقع أأسفهل ؛
 الس يد (ة) ......................................................................................................................... احلامل للبطاقة الوطنية للتعريف رمق...........................................................................................: التخصص (امس ادليبلوم أأو الشهادة)........................................................................................... نوعية اخلدمة املقدمة داخل املؤسسة /املركز ..............................................................................أأشهد بأأين ل أأش تغل بقطاع الوظيفة العمومية؛
كام الزتم بتقدمي خدمات تأأهيلية لفائدة ا ألشخاص يف وضعية اعاقة املسجلني دلى املؤسسة  /املركز املتخصص
التابع مجلعية ................................................
مقابل تعويض جزايف شهري قدره ،....................
واذلي أأتسلمه فور توصل امجلعية املسرية ابدلمع املايل اخلاص بدمع المتدرس املندرج يف صندوق دمع امحلاية الاجامتعية و الامتسك
الاجامتعي.
الطرف الثاين:
 تلزتم امجلعية بأأداء تعويض جزايف شهري ابلنس بة للس نة املالية  ،..........دون احتساب شهر غشت من لك س نة.الطرف ا ألول (توقيع مصادق عليه)

الطرف الثاين (توقيع مصادق عليه)
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حماور املرشوع الفردي

الامس الاكملNom/ Prénom...............................................................................................................
اترخي الازدايد Date de naissance .....................................................................................................
امس ا ألب...............................................امس ا ألم.................................................................................
العنوان.............................................الهاتف.....................................................................................
توصيف موجز لوضعية العاقة Situation d’ handicap.....................................................................
....................................................................................................................................................
حتديد جمال المتدرس(Préciser l’espace de scolarisation : :)10
 داخل مؤسسة متخصصة -داخل مؤسسة تعلميية داجمة

ا ألهداف الجرائية املنتظرة:

- Etablissement spécialisé:
- Etablissement scolaire:

Objectifs opérationnels escomptés :

جمال الرتبية والتعلامت ادلراس ية- Education et apprentissages scolaires : :
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................

- Apprentissages sociaux :
التعلامت الاجامتعية:
..........................................................................................................................................
 10ضع سطرا تحت المجال المعني.

...........................................................................................................................................

Communication et interaction sociale : التواصل والتفاعل الاجامتعي
:
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................

Habiletés motrices : املهارات احلركية
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................

: التعلامت املهنية

- Apprentissages professionnels :

- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................
:ابلنس بة لالدماج املدريس
.........................: عدد الساعات ا ألس بوعية املتوقعة لدلمج داخل ا ألقسام ادلراس ية العادية.......................................................:  هل سيمت ترش يح الطفل(ة) لالمتحان الشهادي-

توقيعات أأعضاء الفريق
Ergothérapie

Orthophoniste Psychométricien(ne) Kinésithérapeute

Psychologue Educateur(trice) Formateur
clinicien(ne) spécialisé( e)
/

Educateur
technique

Directeur ( trice) de l’établissement
مدير (ة) املؤسسة اخملتصة ( برانمج أأ)(برانمج ت)
منسق الربانمج أأو رئيس امجلعية (برانمج ب)

منوذج رمق  / 7أأ
 برانمج خدمات دمع الدماج املدريس داخل املؤسسات التعلميية العموميةنوعية العاقة
امس املرحش
ر.ت
()11
الرتبية اخلاصة
املس تفيد (ة)
1

العالجات الش به الطبية

Ortho

Psychmot

Kiné

ادلمع و
املواكبة
النفس ية

1
2
3
4
اجملموع
توقيعات اخملتصني مع تدوين رمق البطاقة الوطنية وكتابة عبارة
" اطلعت عىل لحئة املس تفيدين واخلدمات املقرتحة ووافقت".

العدد الجاميل للمس تفيدين:
عدد املس تفيدين الانث:
مؤسسة تعلميية تتوفر عىل قاعات للموارد للتأأهيل و ادلمع:
11رمز ) : ( Aبالنسبة إلعاقة التوحد
رمز ) : ( Iبالنسبة للشلل الدماغي
رمز  : Tبالنسبة للتثلث الصبغي 21
رمز  dysبالنسبة إلعاقة ديسليكسيا
رمز  : Hبالنسبة لباقي اإلعاقات

توقيع

توقيع

توقيع

توقيع

توقيع

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

النس بة املئوية ) (%لالانث.....:
ل
نعم

(توقيع مدير املؤسسة التعلميية

توقيع
رئيس امجلعية

منوذج رمق / 7ب
 برانمج اخلدمات العالجية الوظيفية التمكيلية داخل املؤسسة املتخصصة.لحئة امسية للمرتحشني لالس تفادة من اخلدمات العالجية الوظيفية التمكيلية داخل املؤسسة املتخصصة
نوعية العاقة العالجات الش به الطبية
ادلمع و املواكبة
امس املرحش املس تفيد
ر.ت
()12
النفس ية
(ة)
1
Psychmot Kiné Ortho
Ergothérapie
1
2
3
4
اجملموع
توقيع
توقيع
توقيع
توقيع
توقيع
توقيعات اخملتصني مع تدوين رمق البطاقة الوطنية وكتابة عبارة
" اطلعت عىل لحئة املس تفيدين واخلدمات املقرتحة
……….
………. ………. ……….
……….
ووافقت".
العدد الجاميل للمس تفيدين:
عدد املس تفيدين الانث :
النس بة املئوية لالانث:
12رمز ) : ( Aبالنسبة إلعاقة التوحد
رمز ) : ( Iبالنسبة للشلل الدماغي
رمز  : Tبالنسبة للتثلث الصبغي 21
رمز  dysبالنسبة إلعاقة ديسليكسيا
رمز  : Hبالنسبة لباقي اإلعاقات

توقيع
رئيس امجلعية

منوذج رمق 13
بيان أأوجه رصف ادلمع املقرتح برمس الس نة املالية 2021
يف اطار برانمج حتسني ظروف متدرس ا ألطفال يف وضعية اعاقة
*امس الربانمج:
Aبرانمج
Bبرانمج
Cبرانمج
اجملموع

عدد
املس تفيدين

عدد ا ألطر

امس املؤسسة املتخصصة أأو التعلميية

البيان

المس الاكمل

املهمة*

ا ألجر
الشهري
ابدلرمه

عدد ا ألشهر
موضوع ادلمع

املوارد
البرشية

11
11
11
11
11
11
11
11
11

اجملموع
اجلزيئ للموارد البرشية
تأأمني املس تفيدين من النقل
النقل(تضمني امس السائق مع جتزئي املبلغ حسب احلاجة)
اجملموع اجلزيئ للنقل
املطعمة

10

ا ألطفال املهملني يف وضعية اعاقة داخل مؤسسة الرعاية
الاجامتعية

اجملموع اجلزيئ للمطعمة
اجملموع العام

12

مجموع ادلمع

توقيع الطار املعين

املهمة :الرتبية اخلاصة ،تقومي النطق ،الرتويض الطيب ،الرتويض احليس حريك ،العالج الوظيفي املهين  ،ادلمع واملواكبة النفس ية ،التأأهيل املهين،
خدمات النقل :أأجر السائق ،البزنين ،اصالحات س يارة النقل فقط
امس الربانمج
رمز  A :اخلدمات الرتبوية والتأأهيلية والتكوينية والعالجات الوظيفية داخل املؤسسة املتخصصة
رمز B :اخلدمات الرتبوية والتأأهيلية والعالجات الوظيفية دلمع الدماج املدريس داخل املؤسسة التعلميية العمومية
رمز  C:اخلدمات العالجية الوظيفية التمكيلية داخل املؤسسة املتخصصة

توقيع مدير املؤسسة املتخصصة أأو منسق برانمج الدماج

توقيع وخامت رئيس امجلعية

منوذج رمق  :14التقرير املايل

أأوجه رصف مبلغ ادلمع اخملصص للجمعية العامةل يف جمال حتسني متدرس ا ألطفال يف وضعية اعاقة برمس الس نة املالية 2021
امس امجلعية
اتفاقية الرشاكة بني امجلعية والتعاون الوطين
رمق...................
ادلمع املتوصل به ابدلرمه
.................................
مجموع املصاريف املؤداة ابدلرمه...................... :
املبلغ املتبقي ابدلرمه
.....................................
نوع برانمج موضوع ادلمع
عدد املس تفيدين موضوع ادلمع
امس املؤسسة املتخصصة

اخلدمات الرتبوية والتأأهيلية
والتكوينية والعالجات الوظيفية
داخل املؤسسة املتخصصة

اخلدمات الرتبوية والتأأهيلية
والعالجات الوظيفية
دلمع الدماج املدريس داخل مؤسسة تعلميية
معومية

اخلدمات العالجية الوظيفية
التمكيلية داخل املؤسسة املتخصصة

امس املؤسسة التعلميية
توقيع وخامت رئيس امجلعية

توقيع وخامت أأمني املال
توقيع وخامت اخلبري يف احملاس بة

بيان مصاريف ا ألجور أأو تعويضات املوارد البرشية املتخصصة
امللكفة اباجاز اخلدمات امللزتم اها
المس الاكمل
الرتبية اخلاصة

التقومي
النطق

الرتويض
الطيب

الرتويض
النفيس احلريك

العالج الوظيفي
املهين

العالج
النفيس

التكوين
املهين

املدير أأو
منسق
املرشوع

تسمية ا ألشهر املعنية
ا ألجر الشهري
ابدلمع

اجملموع
توقيع وخامت أأمني املال

توقيع وخامت رئيس امجلعية
توقيع وخامت اخلبري يف احملاس بة

املصاريف الجاملية

اخلدمات ادلامعة للنقل املدريس والتأأمني ابلنس بة للمؤسسات اليت تؤمن هذه اخلدمة
املصاريف

البيان

مالحظات

تأأمني املس تفيدين من خدمة النقل
سائق
بزنين
اصالح الس يارة
اجملموع
خدمة املطعمة ابلنس بة للمؤسسات اليت تؤمن هذه اخلدمة
البيان

اجملموع
توقيع وخامت رئيس امجلعية

املصاريف

مالحظات

توقيع وخامت أأمني املال
توقيع وخامت اخلبري يف
احملاس بة

(امس امجلعية)

اشهاد
أأان املوقع أأسفهل:
الس يد(ة):
احلامل (ة) لبطاقة النعريف الوطنية رمق:
أأشهد أأنين تسلمت من:

امس امجلعية

مبلغ  ...................درمه كتعويض يل عن أأشهر ( :أأسامء ا ألشهر) لس نة .....................
من دمع برانمج حتسني ظروف متدرس ا ألطفال يف وضعية اعاقة بصفيت (................املهام داخل امجلعية)

التوقيع مصادق عليه

منوذج رمق 15

مــــن
الس يد رئيس (ة) مجعية
.......................................................................
الــــــى
الس يد مدير التعاون الوطين
املوضوع :طلب رصف الفائض املايل
يف اطار حتسني ظروف متدرس ا ألطفال يف وضعية اعاقة املندرج يف «صندوق دمع امحلاية الاجامتعية والامتسك الاجامتعي.
" ،تتقدم مجعية............................................................................... :؛
بطلب اس تعامل الفائض املايل عن الس نة املالية  ،...................واملقدر ب............................. :درمه.
وذكل لرصفه (:)13
.....

كتسبيق مايل لتغطية تعويضات أأو أأجور ا ألطر العامةل يف خدمات دمع المتدرس ،واليت س بق الترصحي اها دلى التعاون الوطين
يف اطار طلب ادلمع
لتشغيل أأطر خمتصة اضافية خلدمات دمع المتدرس احملددة يف سةل اخلدمات
أأداء مصاريف شهر غشت

.....
.....
مقرتح أخر
(.......................................................................................................................................................................14

توقيع رئيس امجلعية
وخامت امجلعية
 13وضع عالمة ,x
 14ال يقبل أي مقترح يتعلق بالبناء أو تهيئة المؤسسة أو التجهيز أو أي خدمة غير تلك المحددة في سلة خدمات دعم
التمدرس .

منوذج 16
اس تعامل الزمن اخلاص ابخلدمات املقدمة
أأطر الرتبية اخلاصة
(ل يعبأأ من قبل امجلعيات اليت جتمعها عقود شغل مع ا ألطر املعنية)
أأان املوقع أأسفهل ،الس يد (ة).............................................................................................. :
احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رمق.................................................................................... :
دبلوم ختصيص يف الرتبية :اباكلوراي 3
س نوات

نصف يوم ( :من  112اىل
من  4500درمه اىل  5000درمه  125درمه )

نصف يوم( :من  100اىل 112
دبلوم عام :اباكلوراي  3س نوات جتربة
من  4000درمه اىل  4500درمه درمه)
تربوية عىل ا ألقل س نة واحدة

بصفيت خمتص يف
الرتبية:
( ضع عالمة يف
اخلانة مع الدلء
اباكلوراي جتربة تربوية عىل ا ألقل
بشهادة تثبت
سنتان
املس توى التعلميي )

نصف يوم( :من  88اىل
من  3500درمه اىل  4000درمه  100درمه)

اباكلوراي أأو أأقل جتربة تربوية عىل
ا ألقل س نة

نصف يوم( :من  75اىل 88
من  3000درمه اىل  3500درمه درمه)

وذكل وفق اجلدول الزمين التايل لتوزيع احلصص (ضع عالمة  xيف اخلانة املالمئة) :
املبلغ الشهري املقرتح
حسب الشهادة والتجربة 15

الرتبية اخلاصة
الثنني الثالاثء ا ألربعاء

امخليس

ر أأي ادارة التعاون
الوطين
يف مقرتح املبلغ مع
الش بكة املرجعية

امجلعة السبت
.........درمه

صباحا
زوالا
توقيع اخملتص (ة)

توقيع رئيس (ة) امجلعية
خامت امجلعية

 15ابلنس بة ل ألطر اليت تش تغل أأقل من  10أأنصاف أأايم يف الأس بوع ( أأي ل تش تغل طيةل الأس بوع )  ،يعمتد تقدير التعويضات الشهري اكلتايل:
مجموع عدد أأنصاف الأايم يف الأس بوع الواحد اليت يش تغلها الطار  xلكفة نصف اليوم الواحد (انظر ملحق  1للش بكة التقديرية للتعويضات)
...................درمه  xعدد الأسابيع يف الشهر الواحد (ل جيب أأن يتجاوز عدد أأسابيع الشهر الواحد  4أأسابيع)

منوذج  16أأ
اس تعامل الزمن اخلاص ابخلدمات املقدمة
أأطر الرتويض والتأأهيل الوظيفي
(ل يعبأأ من قبل امجلعيات اليت جتمعها عقود شغل مع ا ألطر املعنية)
أأان املوقع أأسفهل ،الس يد (ة).............................................................................................. :
احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رمق.................................................................................... :
بصفيت خمتص يف :حصة اكمةل ( 10انصاف أأايم)
الرتويض والتأأهيل نصف حصة (يومان ونصاف =  5أأنصاف أأايم)
الوظيفي مع الدلء ربع حصة (يوم ونصف =  3أأنصاف أأايم)
بشهادة أأو دبلوم
لك نصف يوم واحد
التخصص

من  7000درمه اىل  9000درمه شهراي
من  3500درمه اىل  4500درمه شهراي
من  1800درمه اىل  2300درمه شهراي
من  175درمه اىل 225درمه

وذكل وفق اجلدول الزمين التايل لتوزيع احلصص(ضع عالمة  xيف اخلانة املالءمة) :
عدد أأنصاف هل يمت الاش تغال
ا ألايم يف اهذه الوترية لك أأس بوع
( ضع عالمة  xيف
ا ألس بوع
اخلانة املالءمة)

الثنني الثالاثء ا ألربعاء
صباحا
زوالا

امخليس

نفس احلصص
امجلعة السبت
..............
يف لك أأسابيع
( أأن ل
الشهر
يتعدى 10
أأس بوع واحد
أأنصاف أأايم
يف لك شهر
يف ا ألس بوع
أأس بوعان  2يف
الواحد )
لك شهر

املبلغ الشهري
املقرتح
ابدلرمه16

....................

16بالنسبة لألطر التي تشتغل أقل من  10أنصاف أيام في األسبوع (أي ال تشتغل طيلة األسبوع) ،يعتمد تقدير
التعويضات الشهري كالتالي:
مجموع عدد أنصاف األيام في األسبوع الواحد التي يشتغلها اإلطار  xكلفة نصف اليوم الواحد (انظر ملحق 1
للشبكة التقديرية للتعويضات) ...................درهم  xعدد األسابيع في الشهر الواحد (ال يجب أن يتجاوز عدد
أسابيع الشهر الواحد  4أسابيع)

ر أأي ادارة
التعاون
الوطين
يف مقرتح
املبلغ مع
الش بكة
املرجعية

توقيع وخامت اخملتص (ة)

 3أأسابيع يف
لك شهر
 4أأسابيع يف
الشهر
توقيع رئيس (ة) امجلعية
خامت امجلعية

منوذج 16ب
اس تعامل الزمن اخلاص ابخلدمات املقدمة
أأطر التخصص النفيس
(ل يعبأأ من قبل امجلعيات اليت جتمعها عقود شغل مع ا ألطر املعنية)
أأان املوقع أأسفهل ،الس يد (ة).............................................................................................. :
احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رمق.................................................................................... :
من  8000درمه اىل  10000درمه
بصفيت خمتص يف ادلمع حصة اكمةل ( 10انصاف أأايم)
النفيس مع الدلء
من  4000درمه اىل  5000درمه
نصف حصة (يومان ونصاف =  5أأنصاف أأايم)
بشاهدة أأو دبلوم
من  2000درمه اىل  2500درمه
ربع حصة (يوم ونصف =  3أأنصاف أأايم)
التخصص
من  200درمه اىل 250درمه
( أأخصايئ نفساين أأو
لك نصف يوم واحد
طبيب نفساين)
..............................................................................................................................
وذكل وفق اجلدول الزمين التايل لتوزيع احلصص (ضع عالمة  xيف اخلانة املالءمة) :
عدد أأنصاف هل يمت العمل اهذه املبلغ الشهري
املقرتح ابدلرمه 17
ا ألايم يف الوترية لك أأس بوع
ا ألس بوع ( ضع عالمة  xيف
اخلانة املالءمة)

الثنني الثالاثء ا ألربعاء
صباحا
زوالا

امخليس

نفس احلصص
امجلعة السبت
..............
يف لك أأسابيع
( أأن ل
الشهر
يتعدى 10
أأس بوع واحد
أأنصاف أأايم
يف لك شهر
يف ا ألس بوع
أأس بوعان  2يف
الواحد )
لك شهر

....................

17بالنسبة لألطر التي تشتغل أقل من  10أنصاف أيام في األسبوع ( أي ال تشتغل طيلة األسبوع )  ،يعتمد تقدير
التعويضات الشهري كالتالي:
مجموع عدد أنصاف األيام في األسبوع الواحد التي يشتغلها اإلطار  xكلفة نصف اليوم الواحد ( انظر ملحق 1
للشبكة التقديرية للتعويضات) ...................درهم  xعدد األسابيع في الشهر الواحد (ال يجب أن يتجاوز عدد
أسابيع الشهر الواحد  4أسابيع )

ر أأي ادارة
التعاون
الوطين
يف مقرتح
املبلغ مع
الش بكة
املرجعية

توقيع وخامت اخملتص (ة)

 3أأسابيع يف
لك شهر
 4أأسابيع يف
الشهر
توقيع رئيس (ة) امجلعية
خامت امجلعية
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طلب ترخيص ()18
أأان املوقع أأسفهل ،الس يد (ة)..........................................................................................:
احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رمق................................................................................:
بصفيت خمتص يف....................................................................................................:
أأش تغل حاليا يف........................................................................................................:
أأطلب الرتخيص لتقدمي حصص يف املؤسسة التابعة مجلعية..................................................
وذكل يف جمال :
 الرتبية.................................................................
 الرتويض والتأأهيل الوظيفي...................................19
 ادلمع النفيس ...................................................20
يف اطار برانمج دمع "متدرس ا ألطفال يف وضعية اعاقة " املندرج يف صندوق دمع امحلاية الاجامتعية والامتسك الاجامتعي.
وذكل وفق اجلدول الزمين التايل ( وضع عالمة  xيف اخلانة املقرتحة للرتخيص) :
الثنني

الثالاثء

ا ألربعاء

امجلعة

امخليس

صباحا
زوالا
توقيع رئيس (ة) امجلعية
توقيع املعين (ة) بطلب الرتخيص

خاص ابلدارة اليت ينمتي الاها املعين (ة) ابلرتخيص
 18خاص بأطر الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية
 19اإلدالء بشهادة أو دبلوم التخصص
 20 20اإلدالء بشهادة أو دبلوم تخصص علم النفس أو الطب النفسي

وخامت امجلعية

السبت

املوافقة عىل طلب الرتخيص ( )21

رفض طلب الرتخيص

منوذج رمق18
21

تقبل فقط طلبات الترخيص الموافق عليها بدون تحفظ إداري

توقيع وخامت مصلحة  /قسم املوارد البرشية

توقيع وخامت مصلحة  /قسم املوارد البرشية

الربجمة الزمنية لالجامتعات

امجلعيات اليت تش تغل وفق مبد أأ الس نة املالية:
ا ألشهر
اجامتعات
الفريق
املتعدد
التخصصات
(*)
اجامتعات
ا ألرس (*)

يناير

فرباير

مارس أأبريل

ماي

يونيو

يوليوز غشت ش تنرب أأكتوبر نونرب

دجنرب

امجلعيات اليت تش تغل وفق مبد أأ الس نة ادلراس ية:
ا ألشهر
اجامتعات
الفريق
املتعدد
التخصصات
(*)
اجامتعات
ا ألرس (*)

ش تنرب

أأكتوبر نونرب

دجنرب يناير

(*)وضع عالمة  xابخلانة املقرتحة ابس تثناء شهر غشت

فرباير

مارس أأبريل

ماي

يونيو

يوليوز غشت

