الوثائق المطلوبة مع الملف الورقي " طلب القبول" وفقا الجنسية:
(يجب أن تكون كافة الوثائق مترجمة إلى اللغة الفرنسية من قبل ترجمان محلف)

فرنسي

جنسيات أخرى

سوري

1

صورة عن الهوية الشخصية وشهادة إخراج قيد مترجم إلى الفرنسية من قبل نسخة عن جواز السفر أو شهادة الميالد مترجمة
إلى الفرنسية من قبل ترجمان محلف
ترجمان محلف
الميالد

2

نسخة عن جواز سفر األهل بالنسبة لغير نسخة عن جواز سفر األهل بالنسبة لغير نسخة عن جواز سفر األهل لغير السوريين
السوريين
السوريين

3

نسخة عن دفتر العائلة

نسخة عن دفتر العائلة

نسخة عن بطاقة اإلقامة لكافة األطفال مع ذويهم (
باستثناء الفرنسيين والسوريين).شهادة بالتسجيل
القنصلي بالنسبة لألطفال الفرنسيين الذي يقيم
ذويهم في سوريا باستثناء الموظفين المعفيين من
ذلك

4

5

نسخة عن دفتر العائلة

شهادة عن النشاط المهني أو النقل إلى شهادة عن النشاط المهني
سوريا
سند إقامة من مختار الحي

شهادة عن النشاط المهني أو النقل إلى سوريا
سند إقامة من مختار الحي

6

سند إقامة من مختار الحي

7

شهادة شطب من صندوق اإلعانة
العائلية الـ  CAFبالنسبة للعائالت
القادمة من فرنسا

8

عند االقتضاء :حكم الطالق ،قرار عند االقتضاء :حكم الطالق ،قرار قاضي عند االقتضاء :حكم الطالق ،قرار قاضي الشؤون
قاضي الشؤون العائلية ،أذن خطي من الشؤون العائلية ،أذن خطي من الشريك الذي العائلية ،أذن خطي من الشريك الذي لديه حضانة
مشتركة
لديه حضانة مشتركة
الشريك الذي لديه حضانة مشتركة

9

ضرورة الحصول على استثناء من وزارة ضرورة الحصول على استثناء من وزارة التربية
التربية السورية( إذا كان الطفل سوري أو السورية ( إذا كان الطفل سوري أو أسوري-
فرنسي أو فلسطيني أو سوري لديه جنسية ثانية
فلسطيني أو سوري لديه جنسية ثانية

11

شهادة مدرسية إذا كان سبق وأن دخل شهادة مدرسية إذا كان سبق وأن دخل الطفل شهادة مدرسية إذا كان سبق وأن دخل الطفل إلى
المدرسة
إلى المدرسة
الطفل إلى المدرسة

11

كشف عالمات( الفصل  )3-2-1لعام كشف عالمات( الفصل  )3-2-1لعام كشف عالمات( الفصل  )3-2-1لعام -2112
 2112-2112وكشف عالمات العام  2112-2112وكشف عالمات العام  2112وكشف عالمات العام المنصرم.
المنصرم.
المنصرم.
أو دفتر التقييم -ورقة الفرنسي للصف العاشر ،
أو دفتر التقييم -ورقة الفرنسي للصف أو دفتر التقييم  -ورقة الفرنسي للصف ورقة التاسع
العاشر  ،ورقة التاسع
العاشر  ،ورقة التاسع

12

براءة ذمة

براءة ذمة

براءة ذمة

13

 5صور حديثة

 5صور حديثة

 5صور حديثة

14

بطاقات الهوية مع صور ( األم  ،األب +بطاقات الهوية مع صور ( األم  ،األب +بطاقات الهوية مع صور ( األم  ،األب +الشخص
المخول)
الشخص المخول)
الشخص المخول)

15

تقرير طبي يؤكد بأن الطفل بصحة جيدة تقرير طبي يؤكد بأن الطفل بصحة جيدة

الوثائق التي يمكن الحصول عليها من سكرتارية المدير
 استمارة الخيارات التعليمية ( إعدادي  ,ثانوي)االستعالم عن كافة األنظمة والقوانين والتوقيع
 -الملف الطبي

تقرير طبي يؤكد بأن الطفل بصحة جيدة

