طلبات التحاق الطالب للعام الدراسي ٢٠٢١ \ ٢٠٢٠
مواعيد تقديم طلبات االلتحاق للعام الدراسي ٢٠٢١ \ ٢٠٢٠
يتم تقديم طلبات االلتحاق بالعام الدراسي  ٢٠٢١ \ ٢٠٢٠اعتبارا من االول من مارس حتى  ٣١مارس ٢٠٢٠
-

القبول بالصف األول لرياض األطفال ) ،(Moyenne sectionلألطفال الذين ليس لهم أولوية ،يتم على أساس فرز مبدئي
للملفات ثم إجراء مقابلة شخصية بين (األسرة والطفل ومدير المرحلة االبتدائية) اعتبارا من  ١٢من ابريل .٢٠٢٠
عدم الحصول على دعوة لحضور هذه المقابلة ،يعني رفض طلب االلتحاق.

-

أصحاب األولوية في التقديم ،وفقا لألماكن الشاغرة ،في جميع المراحل الدراسية هم:
▪ األطفال حاملي الجنسية الفرنسية المقيدين بالفعل في مدارس فرنسية حكومية أو خاصة خاضعة إلشراف الدولة
الفرنسية أو في مؤسسة تعليمية تابعة لشبكة الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج ).(AEFE
▪ األطفال من مختلف الجنسيات المقيدين بالفعل في مدارس فرنسية حكومية أو خاصة خاضعة إلشراف الدولة
الفرنسية ،أو في مؤسسة تعليمية تابعة لشبكة الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج (.)AEFE
▪ فحص طلبات الذين :
• لديهم إخوة أو األخوات بالفعل في المدرسة
• أحد الوالدين اتم دراسته بالمدرسة
ينظر إليهم كأولوية ولكن القبول ال يعتبر حقا مكتسبا  .إذا لزم األمر  ،يمكن تحديد مقابلة و/أو اختبار القبول.

-

يخضع الطالب الذين لم يلتحقوا بمدارس فرنسية حكومية أو خاصة خاضعة إلشراف الدولة الفرنسية أو بمؤسسة تعليمية
تابعة لشبكة الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج ( )AEFEإلى اختبارات قبول .وسوف يتم اإلعالن عن الجدول الزمني
في وقت الحق .سيتم قبول طلبات االلتحاق الخاصة بهم وفقا ً لعدد األماكن الشاغرة.

كيفية تقديم طلب اال لتحاق؟
جميع الطلبات تقدم عن طريق االنترنت .يرجى ملء جميع أقسام نموذج الطلب بعناية عن طريق النقر على الرابط التالي:
http://preinscription.lycee-francais.net/v3/index.php?p=accueil&site=lfcaire&lng=FR

بمجرد إدخال معلوماتك  ،ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني ورقم الملف ليتم نقلهما في جميع المراسالت الالحقة.
بعدها يتم إرسال جميع المستندات المطلوبة عبر البريد اإللكتروني .يؤدي غياب المستندات المطلوبة وقت تقديم الطلب إلى
رفضه.
هام :الجنسية المعلنة أثناء طلب التسجيل ال يمكن تغييرها أثناء الدراسة اطالقا  ،باستثناء األطفال الذين يحصلون على
الجنسية الفرنسية أثناء الدراسة .بالنسبة إلى جوازات السفر التي تحتوي على أكثر من اسم  ،يتم استخدام االسم األخير
على جواز السفر كاسم العائلة  ،وتستخدم األسماء األخرى كاسم للطالب .
يرجى مالحظة ان تقديم الطلب والحصول على رقم الملف ال يعني قبول التسجيل .ستقوم ادارة المدرسة بإرسال بريد
إلكتروني إلى أسر الطالب المختارين.
ملحوظة :للعائالت التي لديها بالفعل طفل مقيد بالمدرسة ويتقدمون بطلب لطفل آخر  ،أثناء عملية التسجيل استخدم كود
 Factosالمرسل في بداية العام من ادارة الحسابات.

ما هي المستندات الالزمة لتقديم طلب االلتحاق بالمدرسة؟
يمكن تحميل القوائم الكاملة للمستندات التي يجب تقديمها مع طلب االلتحاق:
 المستندات المطلوبة لطلبات االلتحاق بمرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية :https://lfcaire.org/wp-content/uploads/2020/02/documents-%C3%A0-fournir-primaire-rentr%C3%A9e2020.pdf
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المستندات المطلوبة لطلبات االلتحاق بمرحلة التعليم الثانوي (المرحلة االعدادية والثانوية) :https://lfcaire.org/wp-content/uploads/2020/02/documents-%C3%A0-fournir-coll%C3%A8ge-lyc%C3%A9erentr%C3%A9e-2020.pdf

 يجب تقديم هذه المستندات عن طريق البريد اإللكتروني مصحوبة بالمرفقات على العنوان االلكتروني المرسل لكم مع رقم طلبالتسجيل مع كتابة اسم ولقب الطفل ،المستوى الدراسي المطلوب ورقم طلب االلتحاق الخاص الي العنوان المناسب من العناوين
التالية:

تنبيه :في حالة عدم وجود المرفقات المطلوبة ،لن يتم النظر في الطلب.
المصروفات المدرسية
فيما يتعلق بقيمة وطرق دفع مصروفات التسجيل والمصروفات المدرسية :
https://lfcaire.org/reglement-financier/

يتم الدفع رسوم التسجيل األولى في غضون أسبوع واحد بعد استالم رسالة القبول وذلك لتأكيد تسجيل الطالب  ،ويجب كذلك توقيع
استمارة الالئحة المالية.
رسوم التسجيل األولى ال تسترد في حالة االنسحاب .وفى حالة عدم الدفع ،سيتم استبعاد الطالب من القوائم.

متى يكون القبول نهائياً؟
سيتم إرسال قرار القبول عن طريق البريد اإللكتروني بدء من  ٣مايو  ٢٠٢٠ويكون قبول الطالب نهائيا ً فقط بعد سداد مصروفات
التسجيل في غضون أسبوع واحد بعد استالم رسالة القبول.

سيتم تسليم المستندات الستيفاء الملف الدراسي للطالب عن طريق موعد يتم تحديده للعائالت  ،في نفس رسالة القبول اإللكترونية.
إذا تم وضع طلبك على قائمة االنتظار  ،فسيتم إبالغك عن طريق البريد اإللكتروني  ،في نهاية يونيو على أبعد تقدير .الطلبات التي
لم تتم اإلجابة عليها بعد  2يوليو  ٢٠٢٠تعتبر مرفوضة.
قد يعاد فحص بعض الملفات المعلقة في بداية العام الدراسي في نهاية أغسطس تبعا لألماكن الجديدة المتاحة في ذلك الوقت .سيتم
االتصال بالعائالت المعنية من قبل ادارة المدرسة.
الطالب الذي سيتغيب في اليوم األول من المدرسة دون عذر مقبول يعتبر غيابه تخليا ً منه عن مكانه وسيتم منحه لمتقدم آخر.

كيفية تقديم طلب للحصول على منحة
يمكن للطالب حاملي الجنسية الفرنسية ،في بعض الحاالت ،أن يحصلوا على منح دراسية أو دعم على المصروفات الدراسية.
للحصول على المعلومات المتعلقة بإنشاء ملف :
https://lfcaire.org/bourses-scolaires/
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