
 
 

 روادید برای محصل صغیر
 

جدا خواهند فرزندشان  اما میوالدینش در فرانسه اقامت ندارند منظور، محصل صغیری است که 
در یک مؤسسه آموزش ابتدایی، متوسطه یا عالی مدت بیش از سه ماه برای از آنان 

 صوصی یا دولتی در فرانسه تحصیل کند.خ
 

شان است،  پایداری محیط خانوادگی، تحصیل اطفال صغیر در محل اقامت والدین ظاز آنجا که شرط حف
شدن استثنا  دارد، قایل جنبه استثناییوقتی والدین مقیم فرانسه نباشند، تحصیل فرزند در فرانسه 

 فقط در موارد زیر امکان دارد:
 جی در فرانسه بدین معنا که تحصیل اطفال صغیر خار آموز در چارچوب برنامه مبادله دانش

زبان فرانسوی یا عالقه به کشور فرانسه کمک تواند پس از بازگشت او به کشور به گسترش  می
 کند.

 های آخر  هایی که در سال )برای مثال برای بچه شرایط استثنایییا تحت  انفرادیصورت  به
باشند )مانند  شان دارای وضعیت خاص می اند یا والدین متوسطه موفقیت بسیار عالی داشته

المللی( که به دلیل عدم وجود ساختار آموزشی زبان  ها یا کارمندان بین کادرهای غیرمقیم بنگاه
اص خروزی است یا به دلیل ملزومات  انهها به شب مستلزم فرستادن بچهفرانسوی در محل، 

 .های متنفذ( سیاسی )فرزندان شخصیت
 

 مالحظات

 اقص = خطر رد درخواست روادیدن مدرک یا فتوکپی ناقص = پرونده

هایی  جز آن ارائه شود. مدارک اصل )به همراه با فتوکپی کامل همه مدراکاصل همه مدراک باید 
 که مستقیماً خطاب به سفارت است( پس از مصاحبه مسترد خواهد شد.

 کننده ضروری است. حضور شخص درخواست

گرفته توسط   های صورت ترجمهفرانسوی ترجمه شده باشند.  هشده باید ب همه مدارک ارائه
شده توسط سایر  )مگر آخرین دانشنامه(. مدارک ترجمهمترجمان امین سفارت نیاز به تأیید ندارند 

 مترجمان باید به تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده باشد.

 ارک باید به همان ترتیبی در پرونده گذاشته شود که در زیر آمده وگرنه ممکن است پرونده رد شود.مد

 
 جهت دریافت فرم با این پیوند : فرم ) یک 

ir.org/IMG/pdf/formulaire_long_sejour.pdf-http://www.ambafrance مراجعه فرمایید )
 خورده باشد. امضا و تاریخمدت که به زبان فرانسوی یا انگلیسی تکمیل،  درازدرخواست روادید 

 متر( که  سانتی 5.3در  5.3دون پوشش سر( در زمینه روشن )باز چهره ) جدیدو  رنگیعکس  یک
 درصد آن باشد. 07تا  07چهره 

 گذرنامه 

  و گذرنامه پس از پایان اعتبار روادید درخواستی  حداقل سه ماهاعتبار گذرنامه باید
صفحه مهر نخورده باشد و همراه با فتوکپی صفحه شناسایی صاحب گذرنامه  2دارای حداقل 

 ارائه شود.
 اید )بر روی گذرنامه فعلی و  دریافت داشتهی کلیه روادیدهای شنگن که تاکنون فتوکپ

 لی( و فتوکپی همه مهرهای ورود و خروج.بهای ق گذرنامه
 فتوکپی. شناسنامه + 
 غیر و ضرورت ادامه صقلم والدین در توضیح دالیل درخواست روادید برای محصل به  نامه انگیزه

 تحصیل فرزندشان در فرانسه.
  فت  جهت دریا )ها باشد د آنزاست طفل در فرانسه در ن یی که قرار به خانوادهاجازه قیم طفل

 فرم اجازه نامه به این پیوند : 
ir.org/IMG/docx/Autorisation_parentale.docx-//www.ambafrancehttp: مراجعه فرمایید) .

 مشخصات  و نشانی خانواده مزبور و فتوکپی کارت شناسایی امضاشده.
 پدر و مادر و عنداللزوم قیم. اسناد  مثبته تمکن مالی 
 ت شده بخصوصی در فرانسه که نام مدیر آن خوانا ثنام در یک مؤسسه آموزشی  گواهی ثبت

روزی +  روزی: گواهی ثبت نام در شبانه و مهر خورده باشد و در صورت ثبت نام طفل صغیر در شبانه
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یی که طفل  روزی )عنداللزوم گواهی خانواده بودن شبانه یی در توضیح شرایط در مواقع بسته نامه
 دشان اقامت خواهد داشت(.زن
  بل.قکارنامه سال 
 .)...،کارت واکسیناسیون اجباری )ب.ث.ژ، دیفتری، کزاز، فلج اطفال 
 جهت دریافت فرم تعهدنامه به این پیوند :) تعهد تقبل نگهداری 

ir.org/IMG/docx/Engagement_fin_part.docx-http://www.ambafrance که به مراجعه فرمایید )
رود امضا شده باشد _هر دو نفر از زوج(.  فرانسه نزدشان مییی که طفل در  امضای خانواده

 های هویت آنان. فتوکپی امضاشده کارت
  شرایط استقرار بچه رود.  یی که طفل به نزدشان می تمکن مالی خانوادهاسناد  مثبته

 رود،...(. یی که طفل به نزدشان می نامه یا سند مالکیت، ترکیب خانواده )اجاره
 به نام طفل برای تمام مدت اقامت.نی و پوشش بیماری بیمه مسئولیت مد 
  یورو. 99: شکیل پروندهتهزینه 
 

که خودتان  ممکن است عنداللزوم مدارکی عالوه بر مدارک باال نیز درخواست شود ضمن آن: مالحظات
 تان کمک کند، ارائه دهید. کنید به بررسی پرونده توانید هر مدرک اضافی را که فکر می نیز می
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