
 

   2022-2021  دوره ی تحصیلیاولین انتقال 

  یپیش دبستان  آموزش  دوره یدر اطالعات درخصوص ثبت نام 
 
 

 2022-2021زمان ثبت نام برای سال تحصیلی  
 ژانویه  29تا  13از 

 

 اطالعات عمومی: یافتن 

 برای مدارس وابسته به مرکز خدمات آموزشی مونترال  نحوه ی ثبت نام   •

 ه ی خود  واقع در محل    یداکردن مدرسهپ  •
 

 : یافتن مدارک الزم برای ثبت نام 

 فرم ثبت نام آن الین  •

  :  درس محل  سکونت مدرک نشان دهنده ی آ دو  •

 فاکتور یا صورت حساب یک شرکت تلفن خانگی، برق یا تلویزیون خانگی  -

 سابقه ی اشتغال  گواهی  -

 صورت حساب بانکی در کبک   -

 رانندگی کبک  گواهینامه  -

   Régie des rentes du Québecگواهی پرداخت کمک هزینه به فرزندان از طرف   -

 حساب مالیات مدرسه یا شهرداری  گواهی  -

 سند خرید خانه که نام مالک روی آن نوشته شده است   -

 گواهی بیمه خانه   -

 گواهی عضویت در یک انجمن شغلی کبکی -

 صورت حساب کارت اعتباری   -

   Revenu Québec  اداره دارایی کبک مالیاتی یه  نظری   ی  برگه -
 

 کانادا: در مدرک شناسایی برای فرزندان متول د  •

 ) در اندازه ی بزرگ که نام و نام خانوادگی والدین را هم دارد(    فرزندشناسنامه  -

 گواهی تغییر نام )صادره از وزارت دادگستری کبک(   -

 گواهی حکم قضایی فرزندخواندگی ) صادره از دادگاه اطفال(   -

 تأیدیه ی حکم قضایی فرزندخواندگی ) صادره از دادگاه اطفال(   -

کی برروی مدرک نوشته نشده است، باید مدرکودک ) اگر محل یا تاریخ تول د   ر سپردن کودکدستور قضایی مبنی ب  -
 کرد(   ارائه  در آنها است، که این اطالعات  تکمیلی را

 گواهی سرخ پوست بودن   -

کوی برای دانش آموزی که در این  امضا شده از طرف مدیریت مرکز ا   گواهی کننده ی هوی ت دانش آموز،نامه ی  -
 مرکز است   

 

 .مدرک شناسایی برای فرزندان متول د در خارج از کانادا: •

 ارائه شود.  باید والدین   و مدرک شناسایی فرزند به هنگام اولین ثبت نام، 

 ترجمه رسمی به زبان فرانسوی   ه همراه شناسنامه ) دارای نام و نام خانوادگی والدین( ب  -

 شناسنامه به همراه ترجمه رسمی به زبان فرانسوی   -

 کارت یا تأیدیه ی اقامت دائم ) پی آر(   -

 گواهی حکم قضایی فرزندخواندگی -

 تأیدیه ی حکم قضایی فرزندخواندگی -
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SIARI توسط   دهترجمه ش  

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-adresse.pdf

