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ப�ொது தகவலகள்
முழுநேர பிரரஞ்சு படிப்புகள் மற்றும் ேிதி உதவிகககாக நேரத்துககு உஙகள் விண்ணப்பத்்த பூரத்திரேய்ய உதவும்
வ்க்யில் இநத மரி்யகா்தககுரி்ய ரமகாழிப்ரப்யரப்பு Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (the “Ministère”)
வழஙகுகிறது. இருப்பினும், ேீஙகள் நகள்வித்தகாளின்.
உஙகள் தகுதி்்ய தீரமகானிகக இநத படிவத்தில் நககாரப்பட்ட தகவல்கள் அ்னத்தும் Ministère – ககு உதவும்.
ேீஙகள் தகுதி ரபற்றகால் Ministère உஙகளுககு ரதரி்யப்படுத்தும். அப்படி தகுதி ரபறும் படேத்தில் பதிவு ரேயது படிப்புகள்
எஙகு எப்ரபகாழுது ரதகா்டஙகும் என்ப்தயும் ரதரி்யப்படுத்துநவகாம். ேிதி உதவிகககான உஙகளது தகுதி்்யயும் Ministère
உறுதிப்படுத்தும்.
கியூரபக அரேகாஙகத்தின் ேமூக உதவித்திட்டத்தின் வகா்யிலகாகவும் கன்டகா அரேகாஙகத்தின் நவ்ல வகாயப்பு ககாப்புறுதி
திட்டத்தின் வகா்யிலகாகவும் ப்யன்க்ள ரபறுகிறீரகள் என்றகால், இநத படிவத்்த பூரத்தி ரேயவதற்கு முன்னர உஙகள்
வடடிற்கு
ீ
அருகிலுள்ள உள்ளுர நவ்ல வகாயப்பு ்ம்யத்்த ேீஙகள் ரதகா்டரபு ரககாள்ள நவணடும்.
ேீஙகள் உஙகள் பகா்டகநககாப்்ப ரதகா்டஙகும்நபகாது, குழந்த பரகாமரிப்பு ேலன்களுகககான விண்ணப்பபடிவத்்த எவவகாறு
ரபறுவது என்ப்த உஙகள் கல்வி ேிறுவனத்தி்டம் நகளுஙகள்.

நீ ஙகள் முழுநநர �ிபரஞ்சு �ொடககலவியை ப�ற தகுதியுள்்ளவரொ ?
ேீஙகள் தகுதிரபற :

• கியூரபககில் வேித்திருகக நவணடும்
• வ்யது 16 அல்லது அதற்கு நமல் இருத்தல் நவணடும்
இது தவிர குடி்யகழ்வு என்பது பின்வருவனவற்றில் ஒன்றகாக இருத்தல் நவணடும் :

• இ்யல்பகாகநவ கநனடி்ய குடியுரி்ம ரபறுநவகார
• ேிரநதர வதிவகாளரகள்
• தற்ககாலிக குடியுரித்தகாளரகள் (தற்ககாலிக ஊழி்யர அல்லது ரவளிேகாடடு மகா்ணவர)*
• கநனடி்ய ேிரநதர வதிவி்டத்துககு அஙககீ ககாரம் ரபற்றவர
• மனிதகாபிமகான ரீதி்யிநலகா ரபகாதுக ரககாள்்க்யின் மூலமகாகநவகா ரபறப்பட்ட தற்ககாலிக வதிவி்ட அனுமதி
• டி-அகரஸெப்்டன்ஸ் டியு கியுரபக ேகான்றிதழ் ரபறப்பட்ட தற்ககாலிக வதிவி்ட அனுமதி
• புகழி்டம் ரபற்ற அகதிகள்/ இ்டம்ரப்யரவகாளரகள்
* ரதகாழில் ேிமித்தநமகா கல்வி ரே்யற்பகாடடுகககாகநவகா வரும் குடிவரவகாளர ேகாடடினகால் விதிககப்படடுள்ள ேிபநத்னகளுககு உடபடுதல் நவணடும். தகான் அனுமதி
ரபறும் முழுநேர பிரரஞ்சு பகா்டரேறி குறித்த ேிபநத்னககு அணுகி நபகாககாத படேத்தில், குறித்த தற்ககாலிக குடியுரி்ம இரத்தகாகலகாம். ேிபநத்னகளுககு
ஒத்தி்ே்யகாமல் எவநரனும் இருநதுசரேல்லும் படேத்தில் கூ்ட அடுத்த கியுரபக அல்லது கன்டகாவின் ஏ்ன்ய பிரநதேஙகளில் வகாழ நககாரும் குடிவரவு
விண்ணப்பத்தின்நபகாது குறிப்பிட்ட ேபர ரதரிவகாககாமல் நபகாகலகாம். நமலதிக விபரஙகளுகககாக, குடிவரவு குடி்யகழ்வு தி்்ணககளத்்தந்யகா இ்டம்ரப்யரவு
தி்்ணககளத்்தந்யகா ஆடபதிவு தி்்ணககளத்்தந்யகா ரதகா்டரபுக ரககாள்ளுஙகள்.

உஙகள் விண்ணப�த்துடன் இய்ணகக நவணடிை ஆவ்ணஙகள் (உஙகள் குடிநைறற நியை
ஆதொரம்)
உஙகள் குடிந்யற்ற ேி்ல்்ய ேிரூபிகக நத்வ்யகான ஆவ்ண-த்தின் (ஙகளின் ) ேக்ல இ்்ணகக நவணடும்.
மூைப�ிரதி ஆவ்ணஙகய்ள அனுப� நவணடொம், ஏபெெில அயவ திருப�ித் தரப�டொது.
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மின்ெஞ்்சல வழிைொக உஙகள் விண்ணப�த்யத ்சமரப�ிககவும்
நத்வ்யகான அ்னத்து தகவல்க்ளயும் மற்றும் நத்வ்யகான அ்னத்து ஆவ்ணஙக்ளயும் ேமரப்பிககவும்
இல்்லர்யனில் நேர்ககககான உஙகள் விண்ணப்பம் ேிரகாகரிககப்படும்
மற்ரறகாரு ேபர அல்லது ேிறுவனம் உஙகளுகககாக ரே்யலகாககத்்த ்க்யகாணடு இருநதகால், ேீஙகள் www.immigration-quebec.
gouv.qc.ca/mandat இல் கி்்டகககூடி்ய Mandat de représentation (அதிககார பகிரபத்திரம்) படிவத்்த உஙகள் விண்ணப்பத்து்டன்
இ்்ணகக நவணடும்.

1. ்க்யில் அல்லது தி்ர்யில் படிவத்தின் அ்னத்து பிரிவுக்ளயும் பூரத்தி ரேய்யநவணடும்.
2. படிவத்தில் ்கர்யழுத்திடுஙகள்
3. நத்வ்யகான ஆவ்ணஙக்ள இ்்ணககவும்.
4. ரதகாகுப்புக்ள பின்வரும் முகவரிககு அஞ்ேல் அனுப்பவும்:

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

நமலும் தகவலகளுககு
எஙகள் வ்லதளத்்தப் பகார்வ்யி்டவும் www.Québec.ca/francais.
ேீ ஙகள் மகாணடரீல் பகுதி்யில் இருநதகால் 514-864-9191 என்ற எண்ணில் எஙகள் வகாடிக்க்யகாளர ேி்ல்யத்்த ரதகா்டரபு
ரககாள்ளலகாம் அல்லது கியூரபககில் நவறு எநத இ்டத்தில் இருநதகாலும் 1-877-864-9191 (கட்ட்ணம் இல்்ல) என்ற எண்ணில்
ரதகா்டரபு ரககாள்ளலகாம்.
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முழு நேர பிரரஞ்சு படிப்புகள் மற்றும் ேிதி உதவிகககான
நேரக்க விண்ணப்பம்

உஙகள் ரேகாநத
ரதகா்லநபேி எண
மற்றும் உஙகள்
விருப்பத்தின் நபரில்
மற்ரறகாரு எண (ப்ணி,
உஙகளுககு ரதரிநத
ஒருவர, நபகான்ற்வ)

படிப்பு ேி்றவு ரேயத
ரமகாத்த ஆணடுகள்,
ரமகாழி ேீஙகளகாக

உஙகள்
ரககாடுப்பனவுக்ளப் ரபற,
ேீஙகள் உஙகள் ேமூக
ககாப்புறுதி இலககம்
(SIN) அல்லது உஙகள்
தனிப்பட்ட வரி
இலககம் (ITN) அல்லது
உஙகள்
தற்ககாலிக வரி
இலககத்்த (TTN) வழஙக
நவணடும்.
உஙகள் ேமூகககாப்புறுதி
எண்்ண ரபற
www.servicecanada.gc.ca க
குச ரேல்லவும்
தனிேபர வரி
இலககம் (ITN)
மற்றும் தற்ககாலிக வரி
இலககம் (TTN) அ்்ட்யகாள
எண நத்வ ஆனகால்
நேகாேி்யல் இன்சுரன்ஸ்
இலககம் (SIN) ரபற
முடி்யகாத, கன்டகாவில்
வேிககும் அவரகளுககு
கன்டகா வருவகாய
ேிறுவனத்தகால் (CRA)
வழஙகப்படும் ஒன்பது
இலகக எணகள்.

ரபண

ஆண

தனிப்பட்ட குறிப்பு எண
பிறநத நேரத்தில் குடும்பரப்யர

முதல் ரப்யர(கள்)

திரும்ணத்திற்கு பிறகு குடும்பரப்யர (ரபகாருநதினகால்)

பிறநத நததி (வரு்டம்/மகாதம்/ேகாள்)

பிறநத ேகாடு

குடியுரி்ம ரபற்ற ேகாடு

2. குடிைிருபபு முகவரி
எண

ரதரு

ேகரம்

ிரி

ேீஙகள் தற்நபகாது
கியூரபககில் வேிககும்
முகவரி்்யக குறிப்பி்டல்
நவணடும்.

பகாலினம்

மகாககா்ணம்

வடடு
ீ
ரதகா்லநபேி எண
மின்னஞ்ேல்

அஞ்ேல் குறி்யீடு

அடுககுமகாடி்யின் ரப்யர
ேகாடு

ரதகா்லநபேி எண (மற்ற்வ)

ாத

உஙகள் குடிவரவு
ஆவ்ணத்தில்
குறிப்பிடடுள்ளது
நபகாலநவ உஙகள்
முழு ரப்ய்ர ரபரி்ய
எழுத்துககளில் எழுத
நவணடும்.

1. அயடைொ்ளம்

3. உஙகள் �ள்்ளி �டிபபு �றறிை தகவலகள்
படித்த ஆணடுகளின் எண்ணிகக

ஆணடுகள்

4. நிதி உதவிககொெ விண்ணப�ம்

அ) ஒரு பகா்டத்திட்டத்்த எடுககும் ரபகாருடடு அ்மசேர்வ ேிதி உதவி்்ய எதிரபகாரககிறீரகளகா ?

ம

உஙகள் கியூரபக நதரவு
ேகான்றிதழ் அல்லது
உஙகள் கியூரபக
ஏற்றுகரககாள்ளும்
ேகான்றிதழில் அல்லது
தி்்ணககளத்திலிருநது
நவறு ஏநதனும்
தனிப்பட்ட கடிதஙகளில்
உஙகள் தனிப்பட்ட
குறிப்பு எண இருககும்.
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ஆமகாம்

இல்்ல

ஆ) வழஙகவும் :
– உஙகள் ேமூகககாப்புறுதி எண (SIN)
– உஙகள் ேமூகககாப்புறுதி எண்ணின் ககாலகாவதி நததி
ஒருநவ்ள இது தற்ககாலிகமகாக இருநதகால்

(வரு்டம்/மகாதம்/ேகாள்)

அல்லது தனிேபர வரி இலககம் (ஐ.டி.என்)
அல்லது தற்ககாலிக வரி இலககம் (TTN)
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ரபகாருளகாதகார வேதிகள்
அற்நறகாருககு கியுரபக
அரேகாஙகத்தகால்
வழஙகப்படும்
ேிதியுதவிந்ய லகாஸ்ட
ரிேகாரட ேிதியுதவி
(ேலன்புரி நே்வ) எனப்
ரப்யர ரபறுகின்றது.
(ேீஙகள் ேீல ேிறக
ககாநேகா்ல்்ய
ரபறுவரகள்
ீ
)

இ) ேீஙகள் இ்த ரபறுகிறீரகளகா :
– ேமூக உதவி (ரபகாதுேலன்) ேன்்மகள் ?

ஆமகாம்

இல்்ல

– நவ்ல வகாயப்பு ககாப்பீடடு ேன்்மகள் ?

ஆமகாம்

இல்்ல

– கியூரபக ரபற்நறகார ககாப்பீடடுத் திட்ட ேன்்மகள் ?

ஆமகாம்

இல்்ல

ரதகாழிலற்நறகாருககு
கநனடி்ய அரேகாஙகத்தகால்
வழஙகப்படும் ரதகாழில்
ககாப்பீடு (ேீஙகள் மஞ்ேள்
ேிறக ககாநேகா்ல்்ய
ரபறுவரகள்
ீ
)
தகாய்ம
அ்்டநநதகாருககும்
தகாய்ம
அ்்ட்யவுள்நளகாருககும்
தத்ரதடுத்நதகாருககும்
வழஙகப்படும் கியுரபக
அரேகாஙகத்தகால்
ரபற்நறகாருகககான
ககாப்பீடடுத் திட்டம் (QPIP)

ஈ) Emploi-Québec கி்டம் இருநது ேிபகாரிசு ரபற்றுள்ளிரகா ?

ஆமகாம்

இல்்ல

ிரி

பரிநது்ர என்பது
ஒரு கணககா்ணிப்புதகாள்
அல்லது தீரமகான
அறிவிப்பகானது
Emploi-Québec ்யகால்
வழஙகப்பட்டது

5. �ிபரஞ்சு பமொழிைில உஙகளுயடை அறிவு �றறிை வி�ரஙகள்
பிரரஞ்சு ரமகாழி்யில் புல்ம ரபற்றுள்ள ீரகா ?

ஆமகாம்

இல்்ல

ஆம் எனில் பிரரஞ்சு ரமகாழி்யில் உஙகளின் புல்ம்யின் அளவு எவவளவு ?
கு்றவு

ேிறிது ேன்று

ேன்று

ாத

மிக கு்றவு

மிகவும் ேன்று

6. தெிப�டட தகவலகய்ள �ொதுகொப�து

ம

பிரகாஞ்சு கற்்கரேறிகளுககும் ேிதிேகார உதவிககும், படிவத்தில் ேிரப்பிகரககாடுத்த உஙகளது தனிப்பட்ட
தகவல்கள், அனுமதிகககான விண்ணப்ப ே்்டமு்றககு அவேி்யமகாகும். ஆயவு ே்டவடிக்ககளுகககாகநவகா,
தரவுேகாரநத நத்வகளுகககாகநவகா, மதிப்பீட டு ே்டவடிக்ககளுகககாகநவகா பியுரபக ேமூகத்தில் உஙகளது
குடி்யமரவுககு நத்வ்யகான தகவல்க்ள வழஙகி உதவநவகா the Ministère de l’Immigration, de la Francisation and de
l’Intégration குறிப்பிட்ட தகவல்கள் உபந்யகாகிககப்படும்.
அரேகாஙக தி்்ணககளஙகள் மற்றும் தனிப்பட்ட தகவல் பகாதுககாப்பு ேிறுவனம் வேமுள்ள ஆவ்ணஙக்ள
அணுகுவதற்ககான ேட்டத்தின் பிரககாரம் அஙககீ ககாரம் ரபற்நறகாருககு தகவல்கள் வ்ர்யறுககப்படடுள்ளது
(c. A-2.1). ேீ ங கள் உஙகள் தனிப்பட்ட தகவல்க்ள நககாரிக்க்யின் நபரில் மகாற்றவும் புதிப்பிககவும்
அனுமதியுணடு. ஆவ்ணஙகளுககு மற்றும் தனிப்பட்ட தகவல்க்ளப் பகாதுககாப்பதற்கும் ரபகாறுப்பகான ேபர, அது
ரதகா்டரபகானத் தகவல் http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-protection-info/index.html இல் கி்்டககும்.
உஙகள் நககாப்பில் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல் அ்னத்தும் இரகேி்யமகானது உஙகள் ஒப்புதல் இல்லகாமல்
ரவளிப்படுத்தப்ப்டகாமல் இருககும். எனினும் Ministère உஙகள் ஒப்புதல் ரபறகாமலும் ரவளிப்படுத்தலகாம்

• Québec கில் ஒருேட்டத்தின் ப்யன்பகாடடிற்கு நத்வப்படும் நபகாது எநதரவகாரு ேபருககும் அல்லது ே்பககும்
தனிப்பட்ட தகவ்ல வழஙகலகாம்,

• Québec ரபகாது ே்பகள் அவற்றின் ரபகாறுப்புக்ள ேி்றநவற்றுவதற்கும் அல்லது அவற்றின் ேிரவகாகத்தின்
ககீ ழ் ஒரு திட்டத்்த ரே்யல்படுத்துவதற்கும் உஙகள் தனிப்பட்ட விபரஙக்ள ரககாடுப்பதற்கு அஙககீ கரிகக
நவணடும்

Ministère எனது ப்யிற்ேி மற்றும் ேிதி உதவி ரேலுத்துதல் ஆகி்யவற்றிற்கு நத்வ்யகான தகவல்க்ள அதன்
கி்ள பஙகுதகாரருககும் மற்றும் Emploi-Québec கிற்கும் அனுப்ப ேகான் அஙககீ ககாரம் ரேயகிநறன், என் ப்யிற்ேி
ரதகா்டரபகான Ministère தகவ்ல அனுப்ப கி்ளபஙகுதகாரருககு எனது ஒப்புத்ல ரககாடுககிநறன்.

விண்ணப்பதகாரரின் ்கர்யகாப்பம்

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
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உறுதிபமொழி
ேகான் பின்வருவனவற்்ற புரிநது ரககாள்கிநறன் மற்றும் ஒப்புகரககாள்கிநறன்:
இநத படிவத்தில் வழஙகப்பட்ட தகவல்கள் அ்னத்தும் உண்ம்யகானது, முழு்ம்யகானது மற்றும் துல்லி்யமகானது
என் விண்ணப்பத்திற்கு ஆதரவகாக வழஙகப்பட்ட குடிந்யற்ற ஆவ்ணஙகளின் ேகல்கள் அ்னத்தும்
உண்ம்யகான, துல்லி்யமகான மற்றும் அேல் ஆவ்ணஙகளின் மறு உருவகாககஙகள் ஆகும்.
என் விண்ணப்பத்தில் வழஙகப்பட்ட தகவல்களின் துல்லி்யத்்த ேரிபகாகக, Ministère ஆனது, Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale மற்றும் கன்டகாவின் குடிவரவு அகதிகள் வகாரி்யத்து்டன் ரதகா்டரபுரககாள்ளலகாம், என்
விண்ணப்பத்தில் வழஙகப்பட்ட தகவல்களுககு ஆதரவகாக எழுதப்பட்ட ஆதகாரஙக்ள வழஙகவும் இது எனககு
நத்வப்ப்டலகாம். இநத மு்ற்யில், எனது விண்ணப்பத்்த ரே்யலகாகக ேீண்டநேரம் எடுககும்.

ஒருநவ்ள ேகான் தவறகான அல்லது தவறகான வழி்யிலகான தகவல்க்ளந்யகா, தவறகான ஆவ்ணஙகள் அல்லது
திருத்தப்பட்ட அல்லது மகாற்றப்பட்ட ஆவ்ணஙக்ளந்யகா ேமரப்பித்திருநதகால், Ministère பின்வருவனவற்்ற
ரேய்யலகாம்:

• எநத நேரத்திலும் எனது ப்யிற்ேி்்ய முடிகக அல்லது எனது ேிதி உதவி ரேலுத்துத்ல ேிறுத்தலகாம்
• இநத விண்ணப்பத்்த ேமரப்பித்தபின் மூன்று ஆணடுகளில் ேகான் ேமரப்பிககும் எநத ஒரு புதி்ய
விண்ணப்பத்்தயும்

ேிரகாகரிககலகாம்

எனது ப்யிற்ேி முடியும் வ்ர இநதேகாளில் இருநது இநத படிவத்தில் வழஙகப்பட்ட தகவலின் எநதரவகாரு
மகாற்றத்திற்ககான Ministère யும் ேகான் ஆநலகாே்ன ரேய்யநவணடும்.

விண்ணப்பதகாரரின் ்கர்யகாப்பம்

நததி (வரு்டம்/மகாதம்/ேகாள்)

ம

ாத

அேல் ்கர்யகாப்பத்்த
தகாஙகி்ய ேரி்யகான
படிவத்்த ேீஙகள்
அனுப்ப நவணடும்

ிரி

என் விண்ணப்பத்தில் உள்ள தகவல்கள் அ்னத்தும் ேரி்யகான்வ என்று ேகான் அறிவிககிநறன்
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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

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
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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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