Le Coordonnateur du CASNAV (centre académique pour la
scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés
et des enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs)
A
Mesdames, Messieurs les Parents d’élève(s).

Assunto: Receção de estudantes estrangeiros recém-chegados (EANA)

Senhor(a),
É com prazer que os recebemos nesta Academia.
Para matricular o seu filho numa escola de ensino básico ou secundário deverá:

Dossier suivi par :
Laure Guidi
Coordonnatrice
académique CASNAV
Téléphone
04 95 34 59 14
Télécopie
04 95 34 59 01
mél
casnav@ac-corse.fr

Em primeiro lugar:
Entrar em contato com o coordenador do centro acadêmico para a escolarização das crianças
estrangeiras recém-chegadas, das crianças de famílias itinerantes e viajantes (CASNAV) pelo telefone
(04.95.34.59.14) ou pelo e-mail (casnav@ac-corse.fr) e fornecer os seguintes documentos:
* Justificativo de endereço (cópia do contrato de arrendamento ou fatura de água, luz, etc.) ou, se morar
com terceiros, uma declaração de como habita com essa pessoa juntamente com o comprovativo de
residência.
* Uma cópia do histórico escolar do ano anterior (certificado escolar, relatórios trimestrais, etc.)
* Cópia do registo atualizado da vacinação (se possível pelo médico de família)
* Uma cópia dos documentos de identidade da criança e dos pais ou uma cópia do livrete de família.
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Em seguida:
O serviço CASNAV entrará em contato consigo para marcar uma entrevista, pois o seu filho será
examinado por professores que avaliarão o seu nível de ensino, principalmente em matemática e
francês.
Essa avaliação pode ser complementada por:
* Um psicólogo do Estado, a fim de realizar uma avaliação da escolaridade de seus filhos.
* Uma assistente social, que verificará a situação da sua família.
Em função dos resultados, propomos uma escola primária ou secundária, bem como o nível de
escolaridade, e sempre que possível, suporte para aprender francês numa unidade de ensino
especializada.
Para o ensino básico deverá registar o seu filho na Câmara Municipal competente.
Para o ensino secundário, receberá a afetação do seu filho pelo correio e deverá apresentar-se no
estabelecimento de ensino designado para o inscrever.
•

Para todas estas diligências, não hesite em ser acompanhado por um tradutor.

