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زیعز نیوالد  
  سپتامبر 16 تاریخ  ست )پرسشنامه زرد( ازکم درآمد ، لطفا از فرم درخوا دهایخانوا یها ارانهیاز  یبهره مند یبرا

ی و اجتمایی  بخش خدمات رواندر  2020 (SePAS)در مدرسه )مکتب ( استفاده کنید.    

 
تکرار شود هر سال دیکم درآمد با ده های خانوا یها ارانهی یدرخواست برا  -  
یارانه یک بار در سال و در ماه آوریل پرداخت خواهد شد.این    -  

 31 خیتار قبل از   دیشود، با )مکتب ( در خواست از مدرسه  هر چه زودتر   دیپرسشنامه که بااین   -
(. است  به عنوان مدرک یپست مهر شود ) )روان( ارسال 2020اکتبر   

شود ینم رفتهیپذ تاریخ   نیبعد از ا یدرخواست چیه -  
 20.20.1030 خیکه از تار برماه نوام  التیقبل از تعطخود را  درخواست  که شود یم هیتوص  -

(Sepas) دیکن )روان(  ارسال مدرسه )مکتب( ی و اجتمایی  خدمات روانمی شود به  شروع   
  

 متقاضیان :
کم درآمد بهره مند شود ده های خانوا یارانه برای  تواند از یمکسانی که    
 

هستندتمام وقت در   ی که در دبیرستان )لیسه( دانش آموزان. 1 .  
و یک کار فرما دارند دوره های آموزشی  هستند  مثل  شاگرد در  ی که دانش آموزان. 2 .  

ماه قبل از درخواست(  3از  متوسط  آن )به طور  انهیکنند که درآمد ماه یم یزندگ یدر خانواده ا یا  و
کند یتجاوز نم یاز مقدار مشخص  

 :مثال
• از   کمتر انهیدرآمد ماه کید و فرزن کیبا  والدی  خانواده تک  - یورو 2.551,95  

  یورو  08.509.3 کمتر از انهیدرآمد ماه با یک  فرزند و کیزن و شوهر با  - •
  یورو  80.146.4درآمد ماهانه کمتر از با یک  و فرزند  دوزن و شوهر با  -
 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser au SePAS de votre lycée  

مراجعه کنید     (sepas) ی و اجتماییبخش خدمات روان می توانید با برای اطالعات بیشتر     
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