
Χοµµισσιον δε Χιρχονσχριπτιον δε λ∋Εδυχατιον Σπχιαλε 

Χ.Χ.Π.Ε  ΑΥΞΕΡΡΕ            
25 αϖενυε Παστευρ  −  89000  ΑΥΞΕΡΡΕ 

       Τλ. : 03.86.51.          Σεχρταιρε :  
 

  ΣΑΙΣΙΝΕ 
 
 
Εχολε : _______________________________________ 
 
Μ. Μµε : ____________________ Φονχτιον : _________________ 
 
δεµανδε ◊ λα Χ.Χ.Π.Ε. δε βιεν ϖουλοιρ ουϖριρ υν δοσσιερ δ∋οβσερϖατιον 

χονχερναντ λ∋λϖε : 
 
ΝΟΜ : __________________  Πρνοµ : ___________________  
   
Ν(ε) λε : ____________________________ 
 
αφιν δε στατυερ συρ λ∋οππορτυνιτ δ∋υν αµναγεµεντ σχολαιρε ου δ∋υνε 
ϖεντυελλε οριεντατιον σπχιαλισε. 
 
Φαιτ ◊ : ____________   λε : ___________   
 
Σιγνατυρε δυ δεµανδευρ: 
 
 

Ρενσειγνεµεντσ χοµπλµενταιρεσ ινδισπενσαβλεσ : 
 
�Χλασσε : _______   Νοµ δε λ∋ενσειγναντ(ε) :_______________________ 
 
�Συιϖι ΡΑΣΕ∆ : ουι − νον  (1)    Σι ουι, σουσ θυελλε φορµε ? 
 
�Συιϖι εξτριευρ ◊ λ∋χολε ( ΧΜΠ , ΧΑΜΣΠ/ΧΜΠΠ, δυχατευρ, ορτηοπηονιε, 
ετχ... ) ◊ πρχισερ :_________________________________________ 
 
�Περσοννεσ ασσοχιεσ ◊ λα δεµανδε ( εξ : φαµιλλε, ΡΑΣΕ∆, µδεχιν σχολαιρε, 
ΠΜΙ, ασσισταντε σοχιαλε, ετχ... ) ◊ πρχισερ : _________________________ 
 
 
 
 
(1) ραψερ λα µεντιον ινυτιλε         παγε 1 

 

ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΑΥΞ ΠΑΡΕΝΤΣ 

 
Λα χονστιτυτιον δυ δοσσιερ εστ ασσυρε παρ λα σεχρταιρε θυι δεµανδε ◊ 

χηαχυν δεσ σπχιαλιστεσ : (ενσειγναντ, πσψχηολογυε σχολαιρε, µδεχιν 
σχολαιρε, ϖεντυελλεµεντ ασσισταντε σοχιαλε, περσοννε ασσυραντ υν συιϖι) 
δ∋εξποσερ σον ποιντ δε ϖυε παρ χριτ. 

 
Λεσ δοσσιερσ σοντ χονσερϖσ αυ σεχρταριατ δε λα ΧΧΠΕ. 
 
Λα Χοµµισσιον ν∋τυδιε λε δοσσιερ θυ∋απρσ υνε ρυνιον δε λ∋θυιπε 

δυχατιϖε ◊ λαθυελλε λα φαµιλλε εστ οβλιγατοιρεµεντ ινϖιτε. 
 
Λα φαµιλλε εστ τουϕουρσ ινφορµε δε λα δατε δε λα ρυνιον δε λα Χ.Χ.Π.Ε. ετ 

πευτ ψ παρτιχιπερ ◊ σα δεµανδε ου ψ τρε ινϖιτε. 
 
Λα δχισιον εστ νοτιφιε παρ χριτ. Λα φαµιλλε δισποσε δ∋υν δλαι δ∋υν µοισ 

πουρ ενγαγερ υν ρεχουρσ γραχιευξ εν χασ δε δσαχχορδ. 
 
Σι ϖουσ σουηαιτεζ ρεχεϖοιρ δ∋αυτρεσ ινφορµατιονσ, χονταχτεζ : 

Μαδαµε                   , σεχρταιρε δε Χ.Χ.Π.Ε.    − Τλ. : 03.86.51. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Μονσιευρ, Μαδαµε : ____________________________________________ 
 

   Αδρεσσε :  ___________________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

 
   Τλπηονε :  ______________________ , 
 

ρεσπονσαβλεσ λγαυξ δε λ∋ενφαντ  _________________________________, 
     ΝΟΜ  ετ πρνοµ δε λ∋ενφαντ    
ρεχονναισσεντ αϖοιρ πρισ χονναισσανχε δεσ ρενσειγνεµεντσ χι−δεσσυσ, 
σαχηαντ θυ∋αυχυνε οριεντατιον νε σερα ποσσιβλε σανσ λευρ αχχορδ. 
    
 Φαιτ ◊ : __________________   λε :____________________ 
         
 Σιγνατυρε(σ) : 
 
 
 
 
   Χε δοχυµεντ (Παγεσ 1 ετ 2) δοιτ τρε αδρεσσ αυ σεχρταριατ δε λα Χ.Χ.Π.Ε., ετ 
υνε χοπιε ρεµισε ◊ λα φαµιλλε. 
       παγε 2 



Χοµµισσιον δε Χιρχονσχριπτιον δε λ∋Εδυχατιον Σπχιαλε 

Χ.Χ.Π.Ε  ΑςΑΛΛΟΝ           
Χουρ δυ Μυσε −  89200  ΑςΑΛΛΟΝ 

         Τλ. : 03.86.34.07.77         Σεχρταιρε : Μ. ΗΕΣΒΕΡΤ 
 

  ΣΑΙΣΙΝΕ 
 
 
Εχολε : _______________________________________ 
 
Μ. Μµε : ____________________ Φονχτιον : _________________ 
 
δεµανδε ◊ λα Χ.Χ.Π.Ε. δε βιεν ϖουλοιρ ουϖριρ υν δοσσιερ δ∋οβσερϖατιον 

χονχερναντ λ∋λϖε : 
 
ΝΟΜ : __________________  Πρνοµ : ___________________  
   
Ν(ε) λε : ____________________________ 
 
αφιν δε στατυερ συρ λ∋οππορτυνιτ δ∋υν αµναγεµεντ σχολαιρε ου δ∋υνε 
ϖεντυελλε οριεντατιον σπχιαλισε. 
 
Φαιτ ◊ : ____________   λε : ___________   
 
Σιγνατυρε δυ δεµανδευρ: 
 
 

Ρενσειγνεµεντσ χοµπλµενταιρεσ ινδισπενσαβλεσ : 
 
�Χλασσε : _______   Νοµ δε λ∋ενσειγναντ(ε) :_______________________ 
 
�Συιϖι ΡΑΣΕ∆ : ουι − νον  (1)    Σι ουι, σουσ θυελλε φορµε ? 
 
�Συιϖι εξτριευρ ◊ λ∋χολε ( ΧΜΠ , ΧΑΜΣΠ/ΧΜΠΠ, δυχατευρ, ορτηοπηονιε, 
ετχ... ) ◊ πρχισερ :_________________________________________ 
 
�Περσοννεσ ασσοχιεσ ◊ λα δεµανδε ( εξ : φαµιλλε, ΡΑΣΕ∆, µδεχιν σχολαιρε, 
ΠΜΙ, ασσισταντε σοχιαλε, ετχ... ) ◊ πρχισερ : _________________________ 
 
 
 
 
 
(1) ραψερ λα µεντιον ινυτιλε         παγε 1 

ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΑΥΞ ΠΑΡΕΝΤΣ 

 
Λα χονστιτυτιον δυ δοσσιερ εστ ασσυρε παρ λε σεχρταιρε θυι δεµανδε ◊ 

χηαχυν δεσ σπχιαλιστεσ : (ενσειγναντ, πσψχηολογυε σχολαιρε, µδεχιν 
σχολαιρε, ϖεντυελλεµεντ ασσισταντε σοχιαλε, περσοννε ασσυραντ υν συιϖι) 
δ∋εξποσερ σον ποιντ δε ϖυε παρ χριτ. 

 
Λεσ δοσσιερσ σοντ χονσερϖσ αυ σεχρταριατ δε λα ΧΧΠΕ. 
 
Λα Χοµµισσιον ν∋τυδιε λε δοσσιερ θυ∋απρσ υνε ρυνιον δε λ∋θυιπε 

δυχατιϖε ◊ λαθυελλε λα φαµιλλε εστ οβλιγατοιρεµεντ ινϖιτε. 
 
Λα φαµιλλε εστ τουϕουρσ ινφορµε δε λα δατε δε λα ρυνιον δε λα Χ.Χ.Π.Ε. ετ 

πευτ ψ παρτιχιπερ ◊ σα δεµανδε ου ψ τρε ινϖιτε. 
 
Λα δχισιον εστ νοτιφιε παρ χριτ. Λα φαµιλλε δισποσε δ∋υν δλαι δ∋υν µοισ 

πουρ ενγαγερ υν ρεχουρσ γραχιευξ εν χασ δε δσαχχορδ. 
 
Σι ϖουσ σουηαιτεζ ρεχεϖοιρ δ∋αυτρεσ ινφορµατιονσ, χονταχτεζ : 

Μονσιευρ ΗΕΣΒΕΡΤ Πατριχκ, σεχρταιρε δε Χ.Χ.Π.Ε.    − Τλ. : 03.86.34.07.77 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Μονσιευρ, Μαδαµε : ____________________________________________ 
 

   Αδρεσσε :  ___________________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

 
   Τλπηονε :  ______________________ , 
 

ρεσπονσαβλεσ λγαυξ δε λ∋ενφαντ  _________________________________, 
     ΝΟΜ  ετ πρνοµ δε λ∋ενφαντ    
ρεχονναισσεντ αϖοιρ πρισ χονναισσανχε δεσ ρενσειγνεµεντσ χι−δεσσυσ, 
σαχηαντ θυ∋αυχυνε οριεντατιον νε σερα ποσσιβλε σανσ λευρ αχχορδ. 
    
 Φαιτ ◊ : __________________   λε :____________________ 
         
 Σιγνατυρε(σ) : 
 
 
 
 
   Χε δοχυµεντ (Παγεσ 1 ετ 2) δοιτ τρε αδρεσσ αυ σεχρταριατ δε λα Χ.Χ.Π.Ε., ετ 
υνε χοπιε ρεµισε ◊ λα φαµιλλε. 
       παγε 2 



Χοµµισσιον δε Χιρχονσχριπτιον δε λ∋Εδυχατιον Σπχιαλε 

Χ.Χ.Π.Ε  ΣΕΝΣ            
24 χουρσ  Ταρβ  −  89100  ΣΕΝΣ 

          Τλ. : 03.86.65.          Σεχρταιρε :  
 

  ΣΑΙΣΙΝΕ 
 
 
Εχολε : _______________________________________ 
 
Μ. Μµε : ____________________ Φονχτιον : _________________ 
 
δεµανδε ◊ λα Χ.Χ.Π.Ε. δε βιεν ϖουλοιρ ουϖριρ υν δοσσιερ δ∋οβσερϖατιον 

χονχερναντ λ∋λϖε : 
 
ΝΟΜ : __________________  Πρνοµ : ___________________  
   
Ν(ε) λε : ____________________________ 
 
αφιν δε στατυερ συρ λ∋οππορτυνιτ δ∋υν αµναγεµεντ σχολαιρε ου δ∋υνε 
ϖεντυελλε οριεντατιον σπχιαλισε. 
 
Φαιτ ◊ : ____________   λε : ___________   
 
Σιγνατυρε δυ δεµανδευρ: 
 
 

Ρενσειγνεµεντσ χοµπλµενταιρεσ ινδισπενσαβλεσ : 
 
�Χλασσε : _______   Νοµ δε λ∋ενσειγναντ(ε) :_______________________ 
 
�Συιϖι ΡΑΣΕ∆ : ουι − νον  (1)    Σι ουι, σουσ θυελλε φορµε ? 
 
�Συιϖι εξτριευρ ◊ λ∋χολε ( ΧΜΠ , ΧΑΜΣΠ/ΧΜΠΠ, δυχατευρ, ορτηοπηονιε, 
ετχ... ) ◊ πρχισερ :_________________________________________ 
 
�Περσοννεσ ασσοχιεσ ◊ λα δεµανδε ( εξ : φαµιλλε, ΡΑΣΕ∆, µδεχιν σχολαιρε, 
ΠΜΙ, ασσισταντε σοχιαλε, ετχ... ) ◊ πρχισερ : _________________________ 
 
 
 
 
(1) ραψερ λα µεντιον ινυτιλε         παγε 1 

 

ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΑΥΞ ΠΑΡΕΝΤΣ 

 
Λα χονστιτυτιον δυ δοσσιερ εστ ασσυρε παρ λα σεχρταιρε θυι δεµανδε ◊ 

χηαχυν δεσ σπχιαλιστεσ : (ενσειγναντ, πσψχηολογυε σχολαιρε, µδεχιν 
σχολαιρε, ϖεντυελλεµεντ ασσισταντε σοχιαλε, περσοννε ασσυραντ υν συιϖι) 
δ∋εξποσερ σον ποιντ δε ϖυε παρ χριτ. 

 
Λεσ δοσσιερσ σοντ χονσερϖσ αυ σεχρταριατ δε λα ΧΧΠΕ. 
 
Λα Χοµµισσιον ν∋τυδιε λε δοσσιερ θυ∋απρσ υνε ρυνιον δε λ∋θυιπε 

δυχατιϖε ◊ λαθυελλε λα φαµιλλε εστ οβλιγατοιρεµεντ ινϖιτε. 
 
Λα φαµιλλε εστ τουϕουρσ ινφορµε δε λα δατε δε λα ρυνιον δε λα Χ.Χ.Π.Ε. ετ 

πευτ ψ παρτιχιπερ ◊ σα δεµανδε ου ψ τρε ινϖιτε. 
 
Λα δχισιον εστ νοτιφιε παρ χριτ. Λα φαµιλλε δισποσε δ∋υν δλαι δ∋υν µοισ 

πουρ ενγαγερ υν ρεχουρσ γραχιευξ εν χασ δε δσαχχορδ. 
 
Σι ϖουσ σουηαιτεζ ρεχεϖοιρ δ∋αυτρεσ ινφορµατιονσ, χονταχτεζ : 

Μαδαµε                   , σεχρταιρε δε Χ.Χ.Π.Ε.    − Τλ. : 03.86.65. 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Μονσιευρ, Μαδαµε : ____________________________________________ 
 

   Αδρεσσε :  ___________________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

 
   Τλπηονε :  ______________________ , 
 

ρεσπονσαβλεσ λγαυξ δε λ∋ενφαντ  _________________________________, 
     ΝΟΜ  ετ πρνοµ δε λ∋ενφαντ    
ρεχονναισσεντ αϖοιρ πρισ χονναισσανχε δεσ ρενσειγνεµεντσ χι−δεσσυσ, 
σαχηαντ θυ∋αυχυνε οριεντατιον νε σερα ποσσιβλε σανσ λευρ αχχορδ. 
    
 Φαιτ ◊ : __________________   λε :____________________ 
         
 Σιγνατυρε(σ) : 
 
 
 
 
   Χε δοχυµεντ (Παγεσ 1 ετ 2) δοιτ τρε αδρεσσ αυ σεχρταριατ δε λα Χ.Χ.Π.Ε., ετ 
υνε χοπιε ρεµισε ◊ λα φαµιλλε. 
       παγε 2 



Χοµµισσιον δε Χιρχονσχριπτιον δε λ∋Εδυχατιον Σπχιαλε 

Χ.Χ.Σ.∆.    Σεχτευρ ΝΟΡ∆            
24  Χουρσ Ταρβ  −  89100    ΣΕΝΣ 

              Τλ. : 03.86.65.96.47        Σεχρταιρε :  Χηριστινε ΤΑ∆ΙΕΡ 
 

         ΣΑΙΣΙΝΕ 
 
 
Εχολε : _______________________________________ 
 
Μ. Μµε : ____________________ Φονχτιον : _________________ 
 
δεµανδε ◊ λα Χ.Χ.Σ.∆. δε βιεν ϖουλοιρ ουϖριρ υν δοσσιερ δ∋οβσερϖατιον 

χονχερναντ λ∋λϖε : 
 
ΝΟΜ : __________________  Πρνοµ : ___________________  
   
Ν(ε) λε : ____________________________ 
 
αφιν δε στατυερ συρ λ∋οππορτυνιτ δ∋υν αµναγεµεντ σχολαιρε ου δ∋υνε 
ϖεντυελλε οριεντατιον σπχιαλισε. 
 
Φαιτ ◊ : ____________   λε : ___________   
 
Σιγνατυρε δυ δεµανδευρ: 
 
 

Ρενσειγνεµεντσ χοµπλµενταιρεσ ινδισπενσαβλεσ : 
 
�Χλασσε : _______   Νοµ δε λ∋ενσειγναντ(ε) :_______________________ 
 
�Συιϖι ΡΑΣΕ∆ : ουι − νον  (1)    Σι ουι, σουσ θυελλε φορµε ? 
 
�Συιϖι εξτριευρ ◊ λ∋χολε ( ΧΜΠ , ΧΑΜΣΠ/ΧΜΠΠ, δυχατευρ, ορτηοπηονιε, 
ετχ... ) ◊ πρχισερ :_________________________________________ 
 
�Περσοννεσ ασσοχιεσ ◊ λα δεµανδε ( εξ : φαµιλλε, ΡΑΣΕ∆, µδεχιν σχολαιρε, 
ΠΜΙ, ασσισταντε σοχιαλε, ετχ... ) ◊ πρχισερ : _________________________ 
 
 
 
 
(1) ραψερ λα µεντιον ινυτιλε         παγε 1 

ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΑΥΞ ΠΑΡΕΝΤΣ 

 
Λα χονστιτυτιον δυ δοσσιερ εστ ασσυρε παρ λα σεχρταιρε θυι δεµανδε ◊ 

χηαχυν δεσ σπχιαλιστεσ : (ενσειγναντ, πσψχηολογυε σχολαιρε, µδεχιν 
σχολαιρε, ϖεντυελλεµεντ ασσισταντε σοχιαλε, περσοννε ασσυραντ υν συιϖι) 
δ∋εξποσερ σον ποιντ δε ϖυε παρ χριτ. 

 
Λεσ δοσσιερσ σοντ χονσερϖσ αυ σεχρταριατ δε λα ΧΧΠΕ. 
 
Λα Χοµµισσιον ν∋τυδιε λε δοσσιερ θυ∋απρσ υνε ρυνιον δε λ∋θυιπε 

δυχατιϖε ◊ λαθυελλε λα φαµιλλε εστ οβλιγατοιρεµεντ ινϖιτε. 
 
Λα φαµιλλε εστ τουϕουρσ ινφορµε δε λα δατε δε λα ρυνιον δε λα Χ.Χ.Π.Ε. ετ 

πευτ ψ παρτιχιπερ ◊ σα δεµανδε ου ψ τρε ινϖιτε. 
 
Λα δχισιον εστ νοτιφιε παρ χριτ. Λα φαµιλλε δισποσε δ∋υν δλαι δ∋υν µοισ 

πουρ ενγαγερ υν ρεχουρσ γραχιευξ εν χασ δε δσαχχορδ. 
 
Σι ϖουσ σουηαιτεζ ρεχεϖοιρ δ∋αυτρεσ ινφορµατιονσ, χονταχτεζ : 

Μαδαµε ΤΑ∆ΙΕΡ , σεχρταιρε δε Χ.Χ.Σ.∆.    − Τλ. : 03.86.65.96.47 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Μονσιευρ, Μαδαµε : ____________________________________________ 
 

   Αδρεσσε :  ___________________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

 
   Τλπηονε :  ______________________ , 
 

ρεσπονσαβλεσ λγαυξ δε λ∋ενφαντ  _________________________________, 
     ΝΟΜ  ετ πρνοµ δε λ∋ενφαντ    
ρεχονναισσεντ αϖοιρ πρισ χονναισσανχε δεσ ρενσειγνεµεντσ χι−δεσσυσ, 
σαχηαντ θυ∋αυχυνε οριεντατιον νε σερα ποσσιβλε σανσ λευρ αχχορδ. 
    
 Φαιτ ◊ : __________________   λε :____________________ 
         
 Σιγνατυρε(σ) : 
 
 
 
 
   Χε δοχυµεντ (Παγεσ 1 ετ 2) δοιτ τρε αδρεσσ αυ σεχρταριατ δε λα Χ.Χ.Π.Ε., ετ 
υνε χοπιε ρεµισε ◊ λα φαµιλλε. 
       παγε 2 



Χοµµισσιον δε Χιρχονσχριπτιον δε λ∋Εδυχατιον Σπχιαλε 

Χ.Χ.Σ.∆.    Σεχτευρ ΣΥ∆            
25 αϖενυε Παστευρ  −  89000  ΑΥΞΕΡΡΕ 

Τλ. : 03.86.51.80.78         Σεχρταιρε :  Μαριε Τηρσε ΠΙΧΗΟΝ 
 

  ΣΑΙΣΙΝΕ 
 
 
Εχολε : _______________________________________ 
 
Μ. Μµε : ____________________ Φονχτιον : _________________ 
 
δεµανδε ◊ λα Χ.Χ.Σ.∆. δε βιεν ϖουλοιρ ουϖριρ υν δοσσιερ δ∋οβσερϖατιον 

χονχερναντ λ∋λϖε : 
 
ΝΟΜ : __________________  Πρνοµ : ___________________  
   
Ν(ε) λε : ____________________________ 
 
αφιν δε στατυερ συρ λ∋οππορτυνιτ δ∋υν αµναγεµεντ σχολαιρε ου δ∋υνε 
ϖεντυελλε οριεντατιον σπχιαλισε. 
 
Φαιτ ◊ : ____________   λε : ___________   
 
Σιγνατυρε δυ δεµανδευρ: 
 
 

Ρενσειγνεµεντσ χοµπλµενταιρεσ ινδισπενσαβλεσ : 
 
� Χλασσε : _______   Νοµ δε λ∋ενσειγναντ(ε) :_______________________ 
 
� Συιϖι εξτριευρ ◊ λ∋χολε ( ΧΜΠ , ΧΜΠΠ, δυχατευρ, ορτηοπηονιε, ετχ... ) ◊ 
πρχισερ :_________________________________________ 
 
� Περσοννεσ ασσοχιεσ ◊ λα δεµανδε ( εξ : φαµιλλε, µδεχιν σχολαιρε, 
ασσισταντε σοχιαλε, ετχ... ) ◊ πρχισερ : _________________________ 
 
� Μδεχιν τραιταντ :_______________ 
 
 
 
(1) ραψερ λα µεντιον ινυτιλε         παγε 1 

 

ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΑΥΞ ΠΑΡΕΝΤΣ 

 
Λα χονστιτυτιον δυ δοσσιερ εστ ασσυρε παρ λα σεχρταιρε θυι δεµανδε ◊ 

χηαχυν δεσ σπχιαλιστεσ : (ενσειγναντ, χονσειλλερ δ�οριεντατιον πσψχηολογυε, 
µδεχιν σχολαιρε, ϖεντυελλεµεντ ασσισταντε σοχιαλε, περσοννε ασσυραντ υν 
συιϖι) δ∋εξποσερ σον ποιντ δε ϖυε παρ χριτ. 

 
Λεσ δοσσιερσ σοντ χονσερϖσ αυ σεχρταριατ δε λα ΧΧΣ∆ 
 
Λα Χοµµισσιον ν∋τυδιε λε δοσσιερ θυ∋απρσ υνε ρυνιον δε λ∋θυιπε 

δυχατιϖε ◊ λαθυελλε λα φαµιλλε εστ οβλιγατοιρεµεντ ινϖιτε. 
 
Λα φαµιλλε εστ τουϕουρσ ινφορµε δε λα δατε δε λα ρυνιον δε λα Χ.Χ.Σ.∆. ετ 

πευτ ψ παρτιχιπερ ◊ σα δεµανδε ου ψ τρε ινϖιτε. 
 
Λα δχισιον εστ νοτιφιε παρ χριτ. Λα φαµιλλε δισποσε δ∋υν δλαι δ∋υν µοισ 

πουρ ενγαγερ υν ρεχουρσ γραχιευξ εν χασ δε δσαχχορδ. 
 
Σι ϖουσ σουηαιτεζ ρεχεϖοιρ δ∋αυτρεσ ινφορµατιονσ, χονταχτεζ : 

Μαδεµοισελλε ΠΙΧΗΟΝ         , σεχρταιρε δε Χ.Χ.Σ.∆.    − Τλ. : 03.86.51.80.78 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Μονσιευρ, Μαδαµε : ____________________________________________ 
 

   Αδρεσσε :  ___________________________________________________ 

         ___________________________________________________ 

 
   Τλπηονε :  ______________________ , 
 

ρεσπονσαβλεσ λγαυξ δε λ∋ενφαντ  _________________________________, 
     ΝΟΜ  ετ πρνοµ δε λ∋ενφαντ    
ρεχονναισσεντ αϖοιρ πρισ χονναισσανχε δεσ ρενσειγνεµεντσ χι−δεσσυσ, 
σαχηαντ θυ∋αυχυνε οριεντατιον νε σερα ποσσιβλε σανσ λευρ αχχορδ. 
    
 Φαιτ ◊ : __________________   λε :____________________ 
         
 Σιγνατυρε(σ) : 
 
 
 
 
   Χε δοχυµεντ (Παγεσ 1 ετ 2) δοιτ τρε αδρεσσ αυ σεχρταριατ δε λα Χ.Χ.Σ.∆., ετ 
υνε χοπιε ρεµισε ◊ λα φαµιλλε. 
       παγε 2 


