إعــــالن
خاص باالصطياف العائلي
صيف 2017
يف إطاز اخلدمـــات االجتنـــاعٔ٘ اليت تكدمَـا مؤضط٘ اليَْض باألعنال
االجتناعٔ٘ لفاٜدٗ مْظفٕ ّ أعْاٌ ّشازٗ الشباب ّ السٓاض٘ ،تعلً املؤضط٘ عً إىطام
بسىامج االصطٔاف العاٜلٕ مبجنع مْالٖ زشٔد للشباب ّالطفْل٘ ببْشىٔكّ٘ ،ضتيطلل
العنلٔ٘ ابتدا ٛمً ْٓ 04لْٔش إىل غآ٘  10شتيرب  2017حطب اجلدّل التالـٕ:

المرحلة األولى

 04يوليوز

 10 -يوليوز

عدد األيام
07

المراحل
المرحلة الثانية

 11يوليوز

 17 -يوليوز

07

المرحلة الثالثة

 18يوليوز  24 -يوليوز

07

المرحلة الرابعة

 31 -يوليوز

07

 01غشت  07 -غشت

07

المرحلة الخامسة

من  -إلى

 25يوليوز

المرحلة السادسة

 08غشت

-

 14غشت

07

المرحلة السابعة

 15غشت -

 21غشت

07

المرحلة الثامنــة

 22غشت -

 28غشت

07

المرحلة التاسعة

 29غشت  04 -شتنبر

07

المرحلة العاشرة

 11شتنبر

07

 05شتنبر

-

لرا ،املسجْ مً ميخسطٕ املؤضط٘ الساغبني يف االضتفادٗ مً ٍرا الربىامج إٓداع الطلبات
لد ٚإدازٗ املؤضط٘ أّ إزضاهلا عرب الفانظ عل ٙالسقه التالٕ :

أقصاِ 25

 0537671078يف أجل

ْٓىْٔ .2017

ّ يف حال٘ جتاّش الطلبات العسّض املتْفسٗ ،ضٔته اللجْ ٛإىل إجـسا ٛالكـسع٘ ّ ذلو ْٓو
اجلنع٘ ْٓ 30ىْٔ  2017عل ٙالطاع٘  10صباحا بالكاع٘ الهرب ٚباإلدازٗ املسنصٓ٘.
ّ ضٔته إشعاز املعئني باألمـس عً طسٓل البْاب٘ اإللهرتّىٔ٘ للْشازٗ.
ٓتعني أداّ ٛاجب االضتفادٗ احملدد يف  305.00دزٍه للٔل٘ باليطب٘ لشالُٔ ّ
 205.00دزٍه للٔل٘ لألضتْدْٓ بعني املهاٌ .

تيبُٔ ٍاو:
 للساغبني يف االضتفادٗ مً بسىامج االصطٔـاف العاٜـلٕ ٓطنـح باختٔاز
مسحـلتني ،عل ٙأٌ تهٌْ االضتفادٗ الفعلٔ٘ مً مسحل٘ ّاحدٗ فكط.
ّ للنصٓد مً املعلْمات ٓسج ٙاالتصال بإدازٗ مؤضط٘ اليَْض باألعنال اإلجتناعٔ٘

لفاٜدٗ مْظفٕ ّ أعْاٌ ّشازٗ الشباب ّ السٓاض٘ 0537673596
 جتدٌّ زفكتُ مطبْع خاص بطلب اإلضتفادٗ مً بسىامج اإلصطٔاف العاٜلٕ

طلب االستفادة
من برنامج االصطياف العائلي
بمجمع موالي رشيد للشباب والطفولة
ببوزنيقة

معلومات شخصية
االسه الكامل :

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

الدرجة ...........................................................................................................:
رقه التأجري ................................................:رب.ت.و ..............................................:
املهنة ...........................................................................................................:
مقر العنل ...........................................................................................................:
العيوان  ................................................................................................................................:اهلاتف الثابت و
اليقال ...........................................................................................................:

ىوعية احلجز:
املرحلة املختارة :

شالي

استوديو

 االختيار األول :املرحلة رقه:
 االختيار الثاىي :املرحلة رقه:

إلتزاو:
ألتزو أىا املوقع أسفله:
 بأن أحافظ على مكان اإلقامة واألثاث الموجود به وتنظيفه قبل مغادرته. تعويض األثاث الذي تم إتالفه أو كسره. احترام تاريخ وأوقات مرحلة االصطياف. -احترام حسن الجوار.

التوقيع:

إعــــالن
خاص باالصطياف العائلي
صيف 2017
يف إطاز اخلدمات االجتناعٔة اليت
لفائدة مْظفٕ ّ أعْاٌ

تكدمَا مؤضطة اليَْض باألعنال االجتناعٔة

ّشازة الشباب ّ السٓاضة ،تعلً املؤضطة ّ بعد اإلصالحات اليت

ٓعسفَا مسنص االصطٔاف عً اىطالم بسىامج االصطٔاف العائلٕ مبسنص آشال بتطْاٌ.
ّضتيطلل العنلٔة ابتداء مً ْٓ 04لْٔش 2017إىل غآة  11شتيرب  2017حطب
اجلدّل التالـٕ:

المراحل

من  -إلى

عدد األيام

المرحلة األولى

 04يوليوز

 10 -يوليوز

07

المرحلة الثانية

 11يوليوز

 17 -يوليوز

07

المرحلة الثالثة

 18يوليوز  24 -يوليوز

07

المرحلة الرابعة

 31 -يوليوز

07

 01غشت  07 -غشت

07

المرحلة الخامسة

 25يوليوز

المرحلة السادسة

 08غشت

-

 14غشت

07

المرحلة السابعة

 15غشت -

 21غشت

07

المرحلة الثامنة

 22غشت -

 28غشت

07

المرحلة التاسعة

 29غشت  04 -شتنبر

المرحلة العاشرة

 11شتنبر

07
07

 05شتنبر

-

لرا ،املسجْ مً ميخسطٕ املؤضطة الساغبني يف االضتفادة مً ٍرا الربىامج إٓداع الطلبات
لدى إدازة املؤضطة أّ إزضاهلا عرب الفانظ على السقه التالٕ:

 0537671078يف أجل

أقصاِ ْٓ 25ىْٔ .2017
ّ يف حالة جتاّش الطلبات العسّض املتْفسة ،ضٔته اللجْء إىل إجـساء الكـسعة ّ ذلو ْٓو
اجلنعة ْٓ 30ىْٔ  2017على الطاعة  10صباحا بالكاعة الهربى باإلدازة املسنصٓة.
ّ ضٔته إشعاز املعئني باألمـس عً طسٓل البْابة اإللهرتّىٔة للْشازة.
ٓته األداء عً طـسٓل شٔو بيهٕ مببلغ قدزِ  500.00دزٍـه يف احلطاب البيهٕ
للنؤضطة حتت زقه ٓ ّ 310810109313070208550133طله بعني املهاٌ للنشسف
على املسنص .

تيبُٔ ٍاو:
 للساغبني يف االضتفادة مً بسىامج االصطٔـاف العائـلٕ ٓطنـح باختٔاز
مسحـلتني ،على أٌ تهٌْ االضتفادة الفعلٔة مً مسحلة ّاحدة فكط.
ّ للنصٓد مً املعلْمات ٓسجى االتصال بإدازة مؤضطة اليَْض باألعنال اإلجتناعٔة

لفائدة مْظفٕ ّ أعْاٌ ّشازة الشباب ّ السٓاضة 0537673596
 جتدٌّ زفكتُ مطبْع خاص بطلب اإلضتفادة مً بسىامج اإلصطٔاف العائلٕ

طلب االستفادة
من برنامج االصطياف العائلي
بمركز أزال بتطوان
معلومات شخصية
االسه الكامل

............................................................................................................ :

الدرجة .............................................................................................................:
رقه التأجري ........................................:و ب.ت.و .......................................................:
..............................................................................................................:

املهنة

مقر العنل ........................................................................................................... :
العيوان ...............................................................................................................................:
اهلاتف الثابت و اليقال ........................................................................................................... :

املرحلة املختارة :
 االختيار األول :املرحلة رقه:
 االختيار الثاىي :املرحلة رقه:

إلتزاو:
ألتزو أىا املوقع أسفله:
 بأن أحافظ على مكان اإلقامة واألثاث الموجود به وتنظيفه قبل مغادرته. تعويض األثاث الذي تم إتالفه أو كسره. احترام تاريخ وأوقات مرحلة االصطياف. -احترام حسن الجوار.

التوقيع:

