
 

Πρώτη σχολική μετάβαση 2021-2022 

Πληροφορίες για την εγγραφή στην προσχολική εκπαίδευση 

 

Εγγραφή για το σχολικό έτος 2021/2022 
Από 13 έως 29 Ιανουαρίου 2021 

 
Βρείτε γενικές πληροφορίες : 

• Διαδικασία εγγραφής για τα σχολεία του Centre de services scolaire de 

Montréal 

• Βρείτε το τοπικό σας σχολείο 
 

Βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή : 

• Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής 

• Δύο αποδείξεις διεύθυνσης : 

- Τιμολόγιο ή δήλωση λογαριασμού από εταιρεία τηλέφωνου, ηλεκτρικής ενέργειας ή 
τηλεπικοινωνίες 

- Αρχείο εργασιών 

- Κατάσταση τραπεζικής του Κεμπέκ 

- Άδεια οδήγησης του Κεμπέκ 

- Ανακοίνωση για την καταβολή της συνδρομής παιδί από τη Régie des rentes du 
Québec 

- Σχολικός ή δημοτικός λογαριασμός φόρου 

- Συμβόλαιο αγοράς κατοικίας που αναφέρει το όνομα του ιδιοκτήτη 

- Απόδειξη οικιακής ασφάλισης 

- Απόδειξη σύνδεσης με επαγγελματική ένωση του Κεμπέκ 

- Δήλωση πιστωτικής κάρτας 

- Εκκαθαριστικό εφορίας του Revenu Québec 

 
• Απδειξη της ταυτότητας για τα παιδιά που γεννήθηκαν στον Καναδά : 

- Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (μεγάλη μορφή, συμπεριλαμβανομένων των 
ονομάτων και των επωνύμων των γονέων) 

- Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος (εκδοθέν από το ministère de la Justice du Québec) 

- Πιστοποιητικό απόφασης έκδοσης (εκδοθέν από το δικαστήριο ανήλικων) 

- Επιβεβαίωση απόφασης υιοθεσίας (που εκδίδεται από το δικαστήριο ανήλικων) 

- Εντολή τοποθέτησης (εάν ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης του παιδιού δεν 
εμφανίζονται στο έγγραφο, πρέπει να παρέχεται ένα πρόσθετο έγγραφο στο οποίο 
εμφανίζονται αυτά τα δεδομένα) 

- Πιστοποιητικό Ινδικής κατάστασης 

- Επιστολή που πιστοποιεί την ταυτότητα του μαθητή και υπογράφεται από τη διεύθυνση 
του κέντρου υποδοχής για τον μαθητή στο κέντρο υποδοχής 

 
• Απόδειξη της ταυτότητας για τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός του Καναδά. 

Κατά την πρώτη εγγραφή, πρέπει να προσκομίζεται απόδειξη της ταυτότητας του παιδιού    

ΚΑΙ του γονέα. 

- Πιστοποιητικό γέννησης (συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών των γονέων) με την 
επίσημη μετάφραση στα γαλλικά 

- Πιστοποιητικό γέννησης με επίσημη μετάφραση στα γαλλικά 

- Κάρτα ή επιβεβαίωση μόνιμης διαμονής 

- Πιστοποιητικό απόφασης υιοθέτησης 

- Επιβεβαίωση της απόφασης υιοθέτησης 
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Grec – Traduit par le SIARI 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Preuves-adresse.pdf
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Preuves-identite-canadiens.pdf
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/eleves-extÃ©rieur-Canada.pdf

