ਫੁ ਲ-ਟਾਈਮ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ
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ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫੁ ੱਲ-ਟਾਈਮ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Ministère de l’Immigration, de la Francisation et
de l’Intégration (the “Ministère”) ਇਹ ਤਰਜੀਹੀ ਅਨੁ ਿਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਿਾਲਨਾਮੇ ਦਾ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਸੰਸਕਰਣ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪਿੇਗਾ
ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Ministère ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, Ministère ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਕੋਰਸ ਵਕੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਿੀ Ministère ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਕਊਬੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜਗਾਰ ਬੀਮਾ ਤਵਹਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਭਰਨ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜਗਾਰ ਸੇਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂ ੰ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੈਨੀਵਫਟਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਇਕ ਫੁ ਲ-ਟਾਈਮ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਕੋਰਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ?
ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ:
• ਵਕਊਬੇਕ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ
• ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
• ਕਨੇ ਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂ ੰਨਨ ਬਵਣਆ ਨਾਗਵਰਕ
• ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ
• ਆਰਜੀ ਸਟੇਅ ਪਰਵਮਟ ਧਾਰਕ (ਆਰਜੀ ਕਾਮਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ)*
• ਕਨੇ ਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ
• ਆਰਜੀ ਸਟੇਸ ਪਰਵਮਟ ਧਾਰਕ ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਵਕ ਮਨੁ ੱਖਤਾਿਾਦੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• Certificat d’acceptation du Québec ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ ਆਰਜੀ ਵਨਿਾਸੀ
• ਸਰਨਾਰਥੀ ਵਜਸ ਨੂ ੰ ਪਨਾਹ ਵਦੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
* ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ ਾਈ ਦਾ ਪਰਵਮਟ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੈਂਚ ਕੋਰਸ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਇਨ੍ ਾਂ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ,
ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਰਜੀ ਵਨਿਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂ ੰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਰਹਾਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਉਬੈਕ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਕਤੇ ਿੀ ਰਵਹਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਵਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਪਰਿਾਸੀ ਦੀ ਜੁੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਰਿਾਸ, ਸਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵਸਟੀਜਨਵਸਪ ਕੈਨੇਡਾ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਸਤਾਿੇਜ (ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਬੂਤ)
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂ ੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਿੇਗੀ। ਮੂਲ ਦਸਤਾਿੇਜ ਨਾ ਭੇਜੋ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ
ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਮੇਲ ਦੁ ਆਰਾ ਭੇਜੋ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫਾਰਮ Procuration – Mandat de représentation
(ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਨੂ ੰ ਭਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/mandat ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ
ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
1. ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂ ੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕ੍ੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
2. ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ।
3. ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
4. ਪੈਕੇਜ ਨੂ ੰ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜ:ੋ
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
Direction du registraire de la francisation
1200, boulevard Saint-Laurent, bureau 2.200
Montréal (Québec) H2X 0C9

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ www.Quebec.ca/francais ਤੇ ਿੇਖੋ।
ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂ ੰ ਿੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ Montréal ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋ ਤਾਂ 514-864-9191 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਕਊਬੇਕ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਹੋਰ
ਸਥਾਨ ਤੋਂ 1-877-864-9191 (ਟੋਲ ਫ੍ਰ ੀ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਫੁ ਲ-ਟਾਈਮ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਤੁ ਹਾਡੇ
Certificat de sélection du Québec
(ਵਕਊਬੈਕ ਚੋਣ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ) ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ
Certificat d’acceptation du Québec
(ਵਕਊਬੈਕ ਸਿੀਵਕ੍ਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ) ਜਾਂ
Ministère ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਨੱਜੀ ਪੱਤਰਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਵਲਖਣਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਦਸਤਾਿੇਜ ‘ਤੇ ਵਲਵਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਰਵਹ
ਰਹੇ ਹੋ।

ਪਛਾਣ

1.
ਵਲੰਗ

ਔਰਤ

ਮਰਦ

ਵਨੱਜੀ ਹਿਾਲਾ ਨੰਬਰ
ਜਨਮ ਿੇਲੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਨਾ

ਪਵਹਲਾ ਨਾਂ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਰਿਾਰਕ ਨਾਮ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ (ਸਾਲ/ਮਹੀਨਾ/ਵਦਨ)

ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ

ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਾ ਦੇਸ

ਵਰਹਾਇਸੀ ਪਤਾ

2.
ਨੰਬਰ

ਸਟਰੀਟ

ਵਕਸੇ ਿੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਵਧਐਨ
ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਵਗਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਸੂਬਾ

ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਈਮੇਲ

3.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ (ITN) ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਅਸਥਾਈ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ (TTN)
ਨੌਂ ਅੰਕਾਂ ਿਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ
ਰੈਿਵਨਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਦੁ ਆਰਾ ਗੈਰ –
ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਵਜਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਉਹ ਸੋਸਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (SIN)
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ
ਟੈਲੀਫੋਨ (ਹੋਰ)

ਸਾਲ

ਨਮ
4.

ਦੇਸ

ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਕੂ ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਸਾਲ

ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ
(SIN) ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ
ਨੰਬਰ (ITN) ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਸਥਾਈ ਟੈਕਸ
ਨੰਬਰ (TTN) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭੱਵਤਆਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਆਪਣਾ ਸੋਸਲ ਇਨਸੋਰੈਂਸ
ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
www.servicecanada.gc.ca
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

ੂਨਾ

ਸਵਹਰ
ਆਪਣਾ ਵਨੱਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਦੂ ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ
ਕਰੋ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਤੁ ਹਾਡਾ
ਜਾਣਕਾਰ, ਆਵਦ।)

A-0596-PUN
(2019-09)

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ

a) ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ Ministère ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

b) ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਓ:
– ਆਪਣਾ ਸੋਸਲ ਇਨਸੋਰਸ
ੈਂ ਨੰਬਰ (SIN)
– ਆਪਣੇ ਸੋਸਲ ਇਨਸੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ

(ਸਾਲ/ਮਹੀਨਾ/ਵਦਨ)

ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ (ITN)
ਹਾਂ ਆਰਜੀ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ (TTN)
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ਆਖਰੀ-ਹੀਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
(ਭਲਾਈ) ਵਕਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਜਨ੍ ਾਂ ਕੋਲ ਿਧੇਰੇ
ਮਾਲੀ ਿਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਜੇ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)
ਰੁਜਗਾਰ ਬੀਮਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ
ਦੁ ਆਰਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ
ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਲਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।) ਵਕਊਬੈਕ ਪੇਰੈਂਟਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ
ਪਲਾਨ (QPIP) (The Québec
Parental Insurance Plan)
ਵਕਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਜਣੇ ਪਾ,
ਵਪਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ , ਮਾਵਪਆਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਾਂ
ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ
ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

c) ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
– ਸਮਾਵਜਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਿੇਲਫੇਅਰ) ਲਾਭ?
ਹਾਂ
– ਰੁਜਗਾਰ ਬੀਮਾ ਲਾਭ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
– ਵਕਊਬੈਕ ਪੈਰੈਂਟਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਾਭ?
ਹਾਂ

ਰੈਫ਼ਰਲ ਦਾ ਅਰਥ
Emploi-Québec ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰ ੈਵਕੰਗ ਸੀਟ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ
ਨੋ ਵਟਸ ਤੋਂ ਹੈ।

d) ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ Emploi-Québec ਦਾ ਰੈਫਰਲ ਹੈ?

5.

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਵਗਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ?

ਹਾਂ

ਨਹੀ

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੁ ਸਲਤਾ ਦਾ ਵਕਨਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਘੱਟ

ਘੱਟ

ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ

ਚੰਗਾ

ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ

ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ

ੂਨਾ

6.

ਨਹੀਂ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੁ ੱਲ-ਟਾਈਮ ਫ੍ਰ ੈਂਚ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
ਦੁ ਆਰਾ ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ, ਅੰਕਵੜਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਵਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ Québec
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਮ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਿਾਂ ਅਧੀਨ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੁ ਆਰਾ
ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ (c. A-2.1) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂ ੰ ਿੇਖਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-protection-info/index.html ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਵਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਤੁ ਹਾਡੀ
ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ, Ministère:
• ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਕਊਬੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਵਕਊਬੇਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੈਂ Ministère ਨੂ ੰ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸੀਜੀਸਨ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ Emploi-Québec ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜੱਥੇ ਿੀ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ, ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਰਾਂਸੀਜੀਸਨ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂ ੰ ਿੀ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ Ministère ਨੂ ੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
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ਘੋਸਣਾ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਵਕ:
ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਅਸਲ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ, ਸਹੀ
ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ Ministère, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਅਤੇ ਵਰਵਫਊਜੀ ਬੋਰਡ, ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ, ਰਵਫਊਜੀ ਅਤੇ ਵਸਟੀਜਨਵਸਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁ ੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਝੂ ਠੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸੋਵਧਤ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਿੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ Ministère:
• ਮੇਰੀ ਟ੍ਰ ੇਵਨੰਗ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨੂ ੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ;
• ਇਸ ਅਰਜੀ ਨੂ ੰ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਅਰਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ Ministère ਨੂ ੰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ
ਵਮਤੀ (ਸਾਲ/ਮਹੀਨਾ/ਵਦਨ)

ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਮ

ੂਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ
ਫਾਰਮ ਮੂਲ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ
ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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Cliquez ici pour la marche à suivre

Demande d’admission aux cours de français à temps complet
et à l’aide financière

Votre numéro de référence
individuel est indiqué sur votre
Certificat de sélection du
Québec ou sur votre Certificat
d’acceptation du Québec ou sur
toutes autres correspondances
personnelles du Ministère.
Vous devez inscrire vos
noms et prénoms en lettres
majuscules comme ils figurent
sur votre document
d’immigration.

Vous devez indiquer l’adresse
du domicile où vous demeurez
actuellement au Québec.

1. Renseignements sur votre identité
Genre

Féminin

Masculin

Numéro de référence individuel

Nom de famille à la naissance

Prénom(s)

Nom de famille après le mariage (s’il y a lieu)

Date de naissance (année/mois/jour)

Pays de naissance

Pays de citoyenneté

2. Adresse du domicile
Numéro

Rue

Ville

Vous devez inscrire votre
numéro de téléphone personnel
et un autre numéro de votre
choix au Québec (travail,
une personne que vous
connaissez, etc.).

Inscrivez le nombre total
d’années d’études que vous
avez complétées, peu importe
la langue.

A-0596-F0
(2019-09)

Appartement

Province

Téléphone au domicile

Code postal

Téléphone (autre)

Courriel

3. Renseignement sur votre scolarité
Nombre total d’années d’études (scolarité)

Vous devez fournir votre
numéro d’assurance sociale
(NAS) OU votre numéro
d’identification d’impôt (NII) OU
votre numéro d’identification
temporaire (NIT) pour que
nous puissions vous verser
vos allocations.
Pour obtenir votre numéro
d’assurance sociale, consultez le
site www.servicecanada.gc.ca.

4. Demande d’aide financière

Le numéro d’identification
d’impôt (NII) ou le numéro
d’identification temporaire (NIT)
sont des numéros à neuf
caractères que l’Agence
du revenu du Canada (ARC)
attribue aux non-résidents qui
ont besoin d’un numéro
d’identification, mais qui ne
peuvent pas obtenir un numéro
d’assurance sociale (NAS).

b) Indiquez :

ans

a) Demandez-vous une aide financière au Ministère pour participer à la formation ?

Oui

Non

–– Votre numéro d’assurance sociale (NAS)
–– La date d’expiration de votre numéro d’assurance sociale si celui-ci est temporaire

(année/mois/jour)

OU numéro d’identification d’impôt (NII)
OU numéro d’identification temporaire (NIT)
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L’aide financière de dernier
recours (aide sociale) est
une aide fournie par le
gouvernement du Québec aux
personnes qui n’ont plus de
ressources financières (si vous
recevez un chèque, il est de
couleur bleue). L’assuranceemploi (assurance-chômage)
est une aide fournie par le
gouvernement du Canada aux
personnes sans emploi (si vous
recevez un chèque, il est de
couleur jaune). « Le régime
québécois d’assurance parentale
(RQAP) est une aide fournie par
le gouvernement du Québec aux
personnes qui se prévalent
d’un congé de maternité,
d’un congé de paternité,
d’un congé parental ou
d’un congé d’adoption. »
Une référence est une fiche
de suivi ou un avis de décision
émis par Emploi-Québec.

c) Recevez-vous :
–– Des prestations d’aide sociale ?

Oui

Non

–– Des prestations d’assurance-emploi (assurance-chômage) ?

Oui

–– Des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ?

d) Avez-vous une référence d’Emploi-Québec ?

Oui

Oui

Non
Non

Non

5. Renseignements sur votre connaissance du français
Avez-vous des connaissances en français ?

Oui

Non

Si oui, quel est votre niveau de connaissance du français ?

très faible

faible

plutôt bon

bon

très bon

6. Protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande
d’admission aux cours de français à temps complet et à l’aide financière. Ils peuvent également être utilisés par le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration aux fins d’étude, de statistique, d’évaluation de programme ou pour vous
communiquer toute information susceptible de faciliter votre établissement et votre intégration à la société québécoise.
L’accès à ces renseignements est réservé aux seules personnes autorisées en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Vous avez le droit de
connaître les renseignements qui vous concernent et, s’il y a lieu, de faire corriger tout renseignement inexact en adressant une
demande écrite au responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Ses coordonnées
sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-protection-info/index.html.
Les renseignements personnels contenus dans votre dossier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans votre
consentement. Toutefois, le Ministère peut sans votre consentement :
• communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme lorsque ce renseignement est nécessaire
à l’application d’une loi au Québec ;
• être autorisé à communiquer un renseignement personnel aux organismes publics québécois si ce renseignement est
nécessaire à l’exercice de leurs attributions ou à la mise en œuvre d’un programme dont ils ont la gestion.
J’autorise le Ministère à transmettre à son partenaire en francisation ainsi qu’à Emploi-Québec les renseignements nécessaires
à la poursuite de ma formation et au versement de mon aide financière, le cas échéant. J’accepte aussi que le partenaire en
francisation transmette au Ministère les renseignements relatifs à ma formation.
Signature du candidat
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Déclaration
Je comprends et j’accepte ce qui suit :
Tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques, complets et exacts.
Toutes les photocopies des documents d’immigration fournies en appui à ma demande sont des reproductions authentiques,
exactes et complètes des documents originaux.
Le Ministère peut communiquer avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Commission de l’immigration
et du statut de réfugié ou Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans
ma demande. Il peut aussi exiger que je lui fournisse des preuves écrites pour appuyer les renseignements fournis dans ma
demande. Le cas échéant, le délai de traitement de ma demande sera plus long.
Si je fournis des renseignements erronés ou trompeurs, de faux documents ou des documents modifiés ou altérés, le Ministère pourra :
• mettre fin, en tout temps, à ma formation ou interrompre mes paiements d’aide financière ;
• refuser d’examiner toute nouvelle demande que je pourrais lui présenter dans les trois ans suivant le dépôt de la présente demande.
J’ai l’obligation d’aviser le Ministère de tout changement relatif aux renseignements transmis dans le présent formulaire à compter
d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de ma formation.
Je déclare que les renseignements inscrits dans ma demande sont exacts.
Vous devez transmettre
le formulaire dûment rempli et qui
comporte la signature orignale.

Signature du candidat
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