
  الجمهورية التونسية

                    وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة        

  كتابة الدولة للطفولة 

  

  .................................تونس في
  

  

  المقترح قبوله بإحدى مؤسسات الطفولة) ة(بحث اجتماعي للطفل

  ) مركبات الطفولة–المراكز المندمجة (
  

  

  ......................................................................) : ة(لقب الطفل واسم

 ....................................................................) : ة(عنوان إقامة الطفل

  ...: .......................................................................الترقيم البريدي 

  ......................................................................: مصدر توجيه الملف 

  : مالحظات و قرار اإلدارة 

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

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

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

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

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

  

   

  ............................في....................حرر ب

  

                                                           اإلمضاء و ختم اإلدارة
 
 



 ) :ة(بيانات عامة حول الطفل

   .............................................................................: و اللقب االسم

  .....................................................................: تاريخ و مكان الوالدة 

  .........................................................................: المستوى الدراسي

  عدد السنوات له تأخر                                      عادي              

  ...............................................................................:سبب التأخر 

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

  ...................... :اض التالية سليم                      تعتريه األمر     :الحالة الصحية

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

                                                   

          حامل إعاقة                نمو طبيعي      ) :     ة(الحالة الجسمانية للطفل

  :.............................................................................. نوع اإلعاقة 

  

   يتيم األبوين        يتيم األب         يتيم األم         األبوان مطلقان:الحالة االجتماعية

                          

    فرقانتمألبوان  مجهول األب         ا  عجز بدني     عجز مادي                      

                         

   األبانحراف األم         انحراففرار األب         فرار األم                            

                        

  لة أخرىاألب بالسجن        األم بالسجن               حا                

  .....................................................................................: بينها 

   : باألنساق االجتماعية المحيطة) ة(طبيعة عالقة الطفل

  :داخل األسرة 

  حسنة                          متوترة:                     باألب ) ها(عالقته

  ......................................................................: ة العالقة شرح طبيع

  حسنة                          متوترة:                      باألم ) اه(عالقته

  ......................................................................: شرح طبيعة العالقة 

   متوترة                        حسنة   :                 باإلخوة ) ها(قتهعال



  ......................................................................: شرح طبيعة العالقة 

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

    متوترة حسنة                       :             بالعائلة الموسعة ) ها(عالقته 

  ............: ...........................................................شرح طبيعة العالقة 

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

            حسنة                         متوترة            :الخارجيبالمحيط ) ها(عالقته 

  ...............: .........................................................شرح طبيعة العالقة 

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

  : بالمدرسة 

                     حسنة                             متوترة       :بالمعلم) ها(عالقته 

  ...........: ............................................................شرح طبيعة العالقة 

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

                   حسنة                              متوترة:بالتالميذ) ها(عالقته 

  .............: ..........................................................شرح طبيعة العالقة 

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

                      عادي                              مضطرب):ة(سلوك الطفل 

                    التسوللالإراديالتبول :     في السلوكاالضطرابأشكال 

                الفرار من المنزل     الفرار من المدرسة        التدخين               

          السرقة                    العدوانية تجاه الذات             العدوانية تجاه الغير

  الشذوذ الجنسي           اإلدمان                  مخالطة أصحاب السوء         

      حالة أخرى                               

  : .............................................................................................بينها 



  ) ها(منغلق على ذاته )                 ة(منفتح ) : ها(وتأقلمه ) ة( الطفل اندماجمستوى 

  

  ................................................:....................................االنغالقطبيعة 

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

  نعم                         ال:  بمركز مندمج االلتحاقهل يرغب الطفل في 

  ...................................................................): ..إذا كانت اإلجابة بال( لماذا 

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



  :بيانات حول األب

   ............................... .............................................: و اللقب االسم

  .....................................................................: تاريخ و مكان الوالدة 

  : ..............................رقم بطاقة التعريف الوطنية .....................: .الجنسية 

  ...................................................... ..............................:المهنة 

   ....................................:المصدر: .................................. المداخيل 

  : ...................................................................................العنوان 

  أعزب              متزوج           مطلق                 أرمل   :     الحالة المدنية 

  : ..............................................................................تاريخ الوفاة 

  عادية                حادث             مرض:   ظروف الوفاة 

  : ............................ سليم                 تعتريه األمراض التالية : الحالة الصحية 

                         سوي           مضطرب         له سوابق عدلية: سلوكه 

  : ..................................................بالبحث ) ة(المعني ) ة(عالقته بأم الطفل 

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

  : .............................................................................عالقته بأبنائه 

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

  :......................................................بالبحث ) ة(المعني ) ة(عالقته بالطفل 

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

  :بيانات حول األم 

   ........................................................ ....................: و اللقب االسم

  .....................................................................: تاريخ و مكان الوالدة 

  : ..............................رقم بطاقة التعريف الوطنية : ......................الجنسية 

  ...............................................................................: .....المهنة 

  : ....................................المصدر : .................................. المداخيل 

  .............: ......................................................................العنوان 

  عزباء              متزوجة           مطلقة                 أرملة   :     الحالة المدنية 

  ..............................................................: ................تاريخ الوفاة 

       مرضعادية                  حادث        :         ظروف الوفاة 

  :.....................  تعتريها األمراض التالية                سليمة        :الحالة الصحية

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



  

   لها سوابق عدلية          مضطرب        سوي          :                    سلوكها 

  :.....................................................بالبحث) ة(المعني)ة(عالقتها بأب الطفل

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

  ...............................................:..............................عالقتها بأبنائها

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

  :........................................................بحث بال) ة(المعني)ة(عالقتها بالطفل

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

  ):ة(بيانات حول الولي

  ............................................................................:  و اللقب االسم

  .....................................................................: تاريخ و مكان الوالدة 

  ............................:  رقم بطاقة التعريف الوطنية ........................:الجنسية 

  ....................................................................................: المهنة 

  ........................................ : المصدر............................: ...المداخيل 

  ...................................................................................: العنوان 

  : ..................................................بالبحث ) ة(المعني)ة(درجة القرابة بالطفل

  

        أعزب              متزوج            مطلق         أرمل:     الحالة المدنية 

  : .................األمراض التالية ) ها(سليمة           تعتريه:           الحالة الصحية 

  سوابق عدلية) ها(سوي           مضطرب         له) :                ها(سلوكه

  

  عدد األطفال في الكفالة                                 عدد أفراد العائلة  
 

  ..............................: بالبحث ) ة(المعني) ة(بالطفل) ة(الكافل) ة(طبيعة عالقة الولي

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

  :بيانات حول اإلخوة 

  

المستوى   السن   و اللقباالسم  ر/ع

  الدراسي

  مالحظات  الوضعية الحالية

01            



02            
03            
04            
05            
06            
07            
08            
09            
10            
11            
12            

   

  : بيانات حول الحالة المادية للعائلة 

                        فوق المتوسطدون المتوسطة                       متوسطة  

  :المداخيل 

  .............................: مصدرها ..........................................: مقدارها 

   ملك العائلة             على وجه الفضل   كراء              :                 المسكن 

  

       ريفي               كوخ :            نوع المسكن 

                  

  عصري  شعبي                                       

  :وصف عام للمسكن 

  .................................) : النظافة– التهوئة -  الكهرباء - الماء : (المرافق الصحية 

  ....................................................................) : األثاث: (التجهيزات 

  :خالصة البحث 

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

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



  :لمقترح من طرف مصدر التوجيه نوعية القبول ا

  

   وسط طبيعي                                مقيم                          

  :مقترحات القائم بالبحث 

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

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

  :مالحظة 

  :يجب إرفاق هذا البحث بالوثائق التالية  •

 .عند العجز) ة(و الولي) ة(شهادة طبية للطفل .1

 ).ة(المعني) ة(مضمون والدة الطفل .2

 ).ة(الطفل) ة(مطلب كتابي من طرف ولي .3

 .وثيقة تثبت الحالة االجتماعية .4

 .مسيتان للطفلصورتان ش .5

 .شهادة حضور مدرسية .6

 و تعمير هذه المطبوعة ، اعتماد قبول الطفل بإحدى مؤسسات الطفولة يجب اقتراحعند  •

 :توزع على لذا سوف 

  .السادة مديري المراكز المندمجة -

  . السادة مديري مركبات الطفولة-

  . السيد مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة-

 االجتماعي اإلحاطة و التوجيه  السادة مديري مراكز- 

  .....................................................................................ب

  . السادة مندوبي حماية الطفولة-

  

  .....................في..................حرر ب

  ..............................................أجرى البحث

 اإلمضاء                                                                               


