
 

 . حديثًا إلى فرنسا الوافدين المنحدرين من عائالت ال تتكلم اللغة الفرنسية استقبال التالميذالموضوع:                                                

 

 دتي،ي سي سيد

 

 نحن سعداء للغاية بالترحيب بكم في أكاديميتنا.

 

 ، ، يجب عليكم:ثانويةأو  عداديةإ، ابتدائيةتسجيل طفلكم في مدرسة  من أجل

 

عبر رقم إلى فرنسا الذين وصلوا حديثًا واالتصال بمنسق المركز األكاديمي لتعليم األطفال المنحدرين من عائالت ال يتكلمون اللغة الفرنسية : أوال 

 تقديم الوثائق التالية: مع ( casnav@ac-corse.frاإللكتروني )( أو عبر البريد 04.95.34.59.14الهاتف التالي )

 

المرجو   ،رشخص آخمع  تقيمونإذا كنتم  في حالة ما ما( أ،.....الكهرباء فاتورة )نسخة من عقد اإليجار أو فاتورة الماء ،او   السكن* وثيقة إثبات 

 عنوانه. ه وأي وثيقة تثبت وثيقة تعريفب  مصحوبة يواء مسلمة من طرف الشخص الذي تقيمون عنده اإلشهادة ب  اإلدالء

 

 ،......للسنة الماضية)شهادة مدرسية ،  كشوفات النقط المحصل عليها خالل الدورات المدرسية   الماضية* نسخة من الملف المدرسي للطفل للسنة 

 

 صفحة التلقيحات  )مؤشر عليها من قبل طبيب العائلة( نسخة من  خاصة للطفل يالدفتر الصح * نسخة من 

 

 * نسخة من وثائق هوية الطفل ووالديه أو نسخة من الدفتر العائلي. 

 

  مختصين لمعرفة معلمين  طرفلتقييم من  وذلك ليتم إخضاع طفلكملتحديد موعد معكم  CASNAV من طرف مصلحة سيتم االتصال بكم :ثانيا 

 الرياضيات والفرنسية. مادتي ، وخاصة في مستواه الدراسي

 

 يمكن استكمال هذا التقييم بـ:و

 

 في التعليم. أخصائي نفسي من طرف طبيب لطفلكمإنجاز تقرير مدرسي * 

 

 .مساعدة اجتماعيةإنجاز تقرير عن وضعيتكم العائلية من طرف * 

  

في تسجيله إمكانية  لطفلكم معالذي تم اختياره الدراسي  مستوىال المؤسسة وكذاأو  مدرسةال نقترح عليكم، سوف النتائج المستخلصةعلى  ابناءً و

 الفرنسية.  لغةال متعللدعم التقديم في  وحدة تعليمية متخصصة

 

 . التابع لها محل سكناكم في البلدية المختصة م تسجيل طفلك ميتعين عليكبالنسبة للمدرسة اإلبتدائية ، 

 

جب  ستو ي و  يارها لتسجيل طفلكمت عن طريق البريد باسم وعنوان المؤسسة التي تم اخ تتوصلونسوف ف، للمؤسسات اإلعدادية والثانويةبالنسبة أما 

 . استكمال إجراءات التسجيل مباشرة مع المؤسسة المعنيةفور توصلكم  بهذه الرسالة  معليك

 

  

لتمكينكم من القيام  يتقن اللغة الفرنسيةأي شخص  ، أو بمترجم يستحسن أن تكونوا مصحوبين في حالة عدم تمكنكم من الفهم الجيد للغة الفرنسية،  •

 . اإلجراءات بكل هذه


