اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای واﻟﺪﯾــﻦ ﻣﻬﺎﺟــﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ�
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ اداری
ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ ،داﻧﺶ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ وی
ﻣﻮردارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .رﯾﺎﺿﯿﺎت وی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از وی ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﺣﺘ�ﻻً از ﺷ� ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای درک ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﱰ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻮردﻧﯿﺎز او ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﻪ �ﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ �ﻮد
ﮐﻮدک ﺷ� ﺑﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻖ در
ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﺸﺖﴎﮔﺬاﺷﻦﺘ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ�
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در ﯾﮏ ﮐﻼس ﻋﺎدی و ﯾﺎ
در ﯾﮏ ﮐﻼس ﻣﺨﺼﻮص آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺎزهواردان

درﯾﺎﻓﺖ �ﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﮐﻠﯿﻪ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﭘﯿﮕﯿﺮی �ﺎﯾﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﺪارس ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آﻧﻬﺎ در
درسﻫﺎیﺷﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪرﺳﺎن ﮐﻤﮑﯽ،
ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﴎوﯾﺲ
اﯾﺎبوذﻫﺎب ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺖ ﴍاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ
ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدک در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻬﺎر )ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و
اﺑﺘﺪاﯾﯽ( ،ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯿﱰﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﻪﺗﺮﯾﺎ و ﻏﯿﺮه .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن �ﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ�
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞاراﺋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷ� اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺷ�
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات اﻓﺮاد  16ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ را
ﺑﺮآورده �ﻮده و در  30ژوﺋﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری اراﺋﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ آﻣﻮزش از ﺳﻮی ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎﻫﺎی ﻣﺪارس
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای واﻟﺪﯾــﻦ ﻣﻬﺎﺟــﺮ

در ﭘﺎﯾﺎن ،ﮐﻠﯿﻪ ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎﻫﺎی ﻣﺪارس ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺬﯾﺮش،
ارﺟﺎع ،ﻣﺸﺎوره و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ�ﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷ� ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
�ﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻪ ﮐﺒﮏ و
ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن آن ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ
 80درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺒﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن
رﺳﻤﯽ آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷ� ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی دوره
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن  6ﺗﺎ  16ﺳﺎل راﯾﮕﺎن و
اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اواﺧﺮ آﮔﻮﺳﺖ و اواﺋﻞ ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻧﺘﻬﺎی ژوﺋﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ  180روز ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
)وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ( اﺳﺖ .و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪارس و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﺑﺘﺪاﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی
ﻣﺪارس ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع 72 ،ﻫﯿﺌﺖ
اﻣﻨﺎی ﻣﺪارس در ﮐﺒﮏ وﺟﻮد دارد.

ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ

ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﯽ
آﻣﻮزش ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ

آﻣﻮزش ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ ﻣﻬﺪﮐﻮدک
) ،(maternelleﺑﻪ ﺻﻮرت ﻤﺗﺎموﻗﺖ
)ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﺳﺎﻋﺖ و 15
دﻗﯿﻘﻪ ،روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ(
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ
ﻫ�ن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ  5ﺳﺎل
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی
ﻣﺪارس ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﻬﺪﮐﻮدک
) (maternelleرا ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن 4
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در روزﻫﺎی
ﺟﻤﻌﻪ روزی  5ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ روزی  5ﺳﺎﻋﺖ،
 6ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  30ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ﻫﺮ
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در
ﺳﻨﯿﻦ  12ﺗﺎ  18ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اراﺋﻪ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دوره ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

)زﯾﺮ  6ﺳﺎل(

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﻬﺪﮐﻮدک
) (maternelleﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺒﺎری
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد 98 ،درﺻﺪ از
ﮐﻮدﮐﺎن  5ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ
) (maternelleﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺣﻀﻮر در
ﻣﻬﺪﮐﻮدک ) (maternelleﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ
�ﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی
اﯾﻦ زﺑﺎن را آﻏﺎز �ﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

) 6ﺗﺎ  12ﺳﺎل(

دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
) 12ﺗﺎ  18ﺳﺎل(

دروس ﺗﺪرﯾﺲﺷﺪه در ﻃﻮل دو ﺳﺎل
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺎل دوم،
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﺎن ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻮدک در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﺤﻠﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮی
ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﯽ �ﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش را ﺑﻪ ﺷ�
اﻃﻼع داده و ﻧﺎم اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻤﺗﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺷ� ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ را
آﻏﺎز �ﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏﮐﺮدن ﺑﺮ آﯾﮑﻮن
» «Trouver une écoleدر زﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ
» «Actualitésدر ﺻﻔﺤﻪ
،www.education.gouv.qc.ca
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎی ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺤﻠﻪﺗﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ �ﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ راﯾﮕﺎن
 1-866-747-6626ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﻣﺪارک ﺧﺎﺻﯽ را
ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .اﺻﻞ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
اﺻﻞ ﻣﺪارک ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد:


دو ﻣﺪرک اﺛﺒﺎت آدرس ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺒﺾ ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ،
ﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺘﯽ ،اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﺎ ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ(.



ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
ﺷﺨﺼﺎً دارای ﻣﺪرک اﺛﺒﺎت آدرس
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷ� ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮﻣﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ �ﻮده و دو ﻣﺪرک
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آدرس ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد
اراﺋﻪ �ﺎﯾﺪ.



ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻮﻟﺪ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ( ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
)ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(.



اﺳﻨﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ.

درﺻﻮرت دراﺧﺘﯿﺎرداﺷﻦﺘ آﻧﻬﺎ ،اﺳﻨﺎد
ذﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد:


ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﻌﺘﱪ.



ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ� را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ(



ﮐﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺖ/ﺳﻼﻣﺖ.



ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺧﺎص اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﯾﺎ
ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ.

