
 

 

 

 

 

 

              
  

      TTaabbllee  ddeess  PPaarrtteennaaiirreess    
UUnnee  rreennccoonnttrree,,  uunn  pprreemmiieerr  ccoonnttaacctt  

                         

UUnnee  rreennccoonnttrree  eennttrree  llaa  TTaabbllee  ddeess  PPaarrtteennaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  eexxééccuuttiiff  dduu  RREESSSSAAQQ  aa  eeuu  lliieeuu  
llee  55  mmaarrss  ddeerrnniieerr  àà  QQuuéébbeecc..    LLeess  nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  eexxééccuuttiiff  dduu  RREESSSSAAQQ  oonntt  aassssiissttéé,,  ppoouurr  llaa  
ttoouuttee  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  àà  cceettttee  rreennccoonnttrree  qquuii  ffûûtt  ttrrèèss  eennrriicchhiissssaannttee..    DDee  ppaarr  ccee  ccoommppttee  rreenndduu,,  nnoouuss  ddééssiirroonnss  
vvoouuss  iinnffoorrmmeerr  ddeess  ssuujjeettss  aabboorrddééss  àà  cceettttee  rreennccoonnttrree  ppoouurr  nnooss  mmeemmbbrreess  RREESSSSAAQQ..  
  
PPoouurr  vvoottrree  iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  TTaabbllee  ddeess  PPaarrtteennaaiirreess  eesstt  uunn  lliieeuu  pprriivviillééggiiéé  dd’’éécchhaannggeess  eennttrree  llee  MMiinniissttèèrree  eett  lleess  
aassssoocciiaattiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  ddee  rreessssoouurrcceess,,  ddoonntt  llee  RREESSSSAAQQ,,  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  eett  llee  
vvoolleett  cclliinniiqquuee  ddeess  RRII--RRTTFF..    IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  uunn  lliieeuu  ppoouurr  nnoouuss  iinnffoorrmmeerr  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  aavvaanncceemmeennttss  ddeess  
ttrraavvaauuxx  lliiééss  nnoottaammmmeenntt  aauu  CCaaddrree  ddee  rrééfféérreennccee  RRII--RRTTFF,,  àà  ll’’IInnssttrruummeenntt  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  
ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssoouuttiieenn  oouu  dd’’aassssiissttaannccee  eett  àà  ll’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  
sseerrvviicceess  rreenndduuss  àà  uunn  uussaaggeerr  ccoonnffiiéé  àà  uunnee  RRII--RRTTFF..    CCeess  rreennccoonnttrreess  oonntt  lliieeuu  ddeeuuxx  ffooiiss  ppaarr  aannnnééee..  
  

SSuujjeettss  aabboorrddééss  lloorrss  ddee  nnoottrree  rreennccoonnttrree  
  

11..  TTaaxxaattiioonn  mmuunniicciippaallee  ::  CCeerrttaaiinneess  rreessssoouurrcceess  ssee  ffoonntt  ttaaxxeerr  eenn  ttaanntt  qquu’’iinnssttiittuuttiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  
  

LLaa  ddeemmaannddee  dduu  RREESSSSAAQQ  ééttaaiitt  qquuee  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  ddeess  SSeerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  ddééssiiggnnee  uunnee  
ppeerrssoonnnnee--rreessssoouurrccee  àà  llaaqquueellllee  llee  RREESSSSAAQQ  ppoouurrrraaiitt  ssee  rrééfféérreerr  aaffiinn  dd’’iinntteerrvveenniirr  aauupprrèèss  ddeess  
mmuunniicciippaalliittééss  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  cceettttee  pprroobblléémmaattiiqquuee..  
  
LLaa  ppoossiittiioonn  dduu  MMiinniissttèèrree  ffuutt  ddiissttiinnccttee  eett  iillss  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  lleess  aarrttiicclleess  330088  eett  331133  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  
sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  eett  lleess  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  ((LLSSSSSSSS))  ssoonntt  ttrrèèss  ccllaaiirrss  àà  cceett  eeffffeett..    LLeess  rreessssoouurrcceess  ppeeuuvveenntt  
uuttiilliisseerr  cceess  aarrttiicclleess  aaffiinn  ddee  ddééffeennddrree  lleeuurr  ssiittuuaattiioonn  aauupprrèèss  ddee  lleeuurr  mmuunniicciippaalliittéé..  
  

  
AArrttiiccllee  330088  ––  LLSSSSSSSS  
««  330088..  UUnn  ppeerrmmiiss  oouu  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  mmuunniicciippaall  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreeffuusséé  eett  uunnee  ppoouurrssuuiittee  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  
rrèègglleemmeenntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinntteennttééee  ppoouurr  llee  sseeuull  mmoottiiff  qquu’’uunnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  oouu  uunn  llooccaall  dd’’hhaabbiittaattiioonn  
eesstt  ddeessttiinnéé  àà  êêttrree  ooccccuuppéé  eenn  ttoouutt  oouu  eenn  ppaarrttiiee  ppaarr  uunnee  rreessssoouurrccee  iinntteerrmmééddiiaaiirree..  LLee  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  
pprréévvaauutt  ssuurr  ttoouuttee  llooii  ggéénnéérraallee  oouu  ssppéécciiaallee  eett  ssuurr  ttoouutt  rrèègglleemmeenntt  mmuunniicciippaall  aaddooppttéé  eenn  vveerrttuu  dd’’uunnee  
tteellllee  llooii..  »»  
  
AArrttiiccllee  331133  ––  LLSSSSSSSS  
««  331133..  LLeess  aaccttiivviittééss  eett  sseerrvviicceess  ddiissppeennssééss  ppaarr  uunnee  rreessssoouurrccee  ddee  ttyyppee  ffaammiilliiaall  ssoonntt  rrééppuuttééss  nnee  ppaass  
ccoonnssttiittuueerr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dd’’uunn  ccoommmmeerrccee  oouu  dd’’uunn  mmooyyeenn  ddee  pprrooffiitt..  »»  
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22..  LLiieeuu  pprriinncciippaall  ddee  rrééssiiddeennccee  ::  VViissiitteess  ddee  rreessssoouurrcceess  nnoonn  ccoonnffoorrmmeess  ppaarr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
qquuaanntt  aauuxx  ccrriittèèrreess  iimmppoossééss  ppaarr  RReevveennuu  QQuuéébbeecc  
  

LLee  MMiinniissttèèrree  nnoouuss  aa  aaffffiirrmméé  ffaaiirree  pprréésseenntteemmeenntt  ddeess  vviissiitteess  ppaarrttoouutt  eenn  pprroovviinnccee  ddaannss  lleess  rreessssoouurrcceess  
cciibbllééeess  ccoommmmee  ééttaanntt  nnoonn--ccoonnffoorrmmee  aaffiinn  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunnee  ccoolllleeccttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss..    LLee  MMiinniissttèèrree  
rreevviieenntt  ssoouuvveenntt  ssuurr  llee  tteerrmmee  ddeess  ppiièècceess  ccoommmmuunneess  qquuii  nnee  sseerraaiieenntt  ppaass  rreessppeeccttééeess  ddaannss  ttoouutteess  lleess  
rreessssoouurrcceess..    
  
BBiieenn  eenntteenndduu,,  uunn  rreepprréésseennttaanntt  dduu  RREESSSSAAQQ  sseerraa  pprréésseenntt  lloorrss  ddee  cceess  rreennccoonnttrreess..  EEnnttrree--tteemmppss,,  ssooyyeezz  
aassssuurrééss  qquuee  llee  RREESSSSAAQQ  ffeerraa  uunnee  rreeqquuêêttee  àà  cceett  eeffffeett  aauupprrèèss  ddee  RReevveennuu  QQuuéébbeecc  qquuaanntt  aauu  ccaarraaccttèèrree  
rreepprréésseennttaattiiff  dduu  lliieeuu  pprriinncciippaall  ddee  rrééssiiddeennccee..  
  
  

33..  OOuuttiill  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ::  LLee  pprroocceessssuuss  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ccoommppoorrttee  ddeess  aapppprroobbaattiioonnss  
ssuubbssééqquueenntteess  ppaarr  ddeess  ggeessttiioonnnnaaiirreess..  

  

LLee  RREESSSSAAQQ  iinnffoorrmmee  llee  MMiinniissttèèrree  aavvooiirr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  pprroobbllèèmmeess  àà  ccee  nniivveeaauu..    EEffffeeccttiivveemmeenntt,,  llaa  
pprrooccéédduurree  eesstt  ccoommppllèètteemmeenntt  ddiifffféérreennttee  ppoouurr  cchhaaqquuee  ééttaabblliisssseemmeenntt..    CCeerrttaaiinnss  dd’’eennttrree  eeuuxx  ffoonntt  
ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  uussaaggeerrss  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  ssaannss  mmêêmmee  vvooiirr  ll’’ééttaatt  rrééeell  ddee  ll’’uussaaggeerr..    LLeess  
éévvaalluuaattiioonnss  ddee  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  lleess  éévvaalluuaatteeuurrss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssoonntt  rreevvéérriiffiiééeess  ppaarr  
llee  ggeessttiioonnnnaaiirree  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  qquuii  mmooddiiffiiee,,  àà  llaa  bbaaiissssee,,  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  eeffffeeccttuuééss  
ppaarr  ll’’éévvaalluuaatteeuurr,,  eett  ccee,,  ssaannss  vvooiirr  ll’’uussaaggeerr  eenn  qquueessttiioonn..    DDee  pplluuss,,  cceerrttaaiinneess  rreessssoouurrcceess  nnoouuss  oonntt  iinnddiiqquuéé  
qquuee  lleess  ppllaannss  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  cceerrttaaiinnss  uussaaggeerrss  ééttaaiieenntt  eeffffeeccttuuééss  aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddee  
ll’’uussaaggeerr  ppaarr  ttéélléépphhoonnee..  
  
LLaa  ddeemmaannddee  dduu  RREESSSSAAQQ  ééttaaiitt  ddee  ddeemmaannddeerr  aauu  MMiinniissttèèrree  ddee  rrééttaabblliirr  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  eett  ddee  rreemmeettttrree  ddeess  
ddiirreeccttiivveess  pprréécciisseess  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  qquuaanntt  àà  llaa  rrééeellllee  pprrooccéédduurree  ddee  cceess  iimmppoorrttaannttss  eexxeerrcciicceess..  
  
SSii  vvoouuss  vviivveezz  uunnee  ddee  cceess  ssiittuuaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddee  vvooss  uussaaggeerrss,,  nnoouuss  vvoouuss  ddeemmaannddoonnss  
ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  nnoouuss  aaffiinn  qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  ééttooffffeerr  nnoottrree  ddoossssiieerr  ddee  ssiittuuaattiioonnss  
ccoonnccrrèètteemmeenntt  vvééccuueess..    UUnn  sseeuull  nnuumméérroo  ::  551144--779988--88881155..  
  
  

44..  SSééccuurriittéé  iinncceennddiiee  ::  RRèègglleess  ttrroopp  ssttrriicctteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprréévveennttiioonn  qquuii  nnee  ttiieennnneenntt  ppaass  ccoommppttee  
dduu  ccaarraaccttèèrree  ffaammiilliiaall  dd’’uunnee  rreessssoouurrccee  ––  AAmmeennddeemmeenntt  aauu  CCooddee  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr  eexxcclluurree  lleess  
rreessssoouurrcceess  LLRRRR  ddeess  eexxiiggeenncceess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess..  

  

LLee  RREESSSSAAQQ  aa  ddeemmaannddéé  qquuee  llee  MMSSSSSS  ppuuiissssee  ffaaiirree  ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  ccoonnsseeiillss  mmuunniicciippaauuxx  
ppoouurr  pprréévveenniirr  ddee  lloouurrddeess  eexxiiggeenncceess  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  RRII--RRTTFF,,  tteellss  qquuee  ggiicclleeuurrss,,  ppoorrtteess  eett  ppllaanncchheerrss  
ccoouuppee--ffeeuu,,  ppaannnneeaauu  dd’’aallaarrmmee  ddee  ttyyppee  iinnssttiittuuttiioonnnneell,,  eettcc..  
  
ÀÀ  ddééffaauutt  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  uunnee  ppeerrssoonnnnee--rreessssoouurrccee  àà  cceett  eeffffeett,,  llee  RREESSSSAAQQ  aa  ddeemmaannddéé  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  
dd’’eennttrreevvooiirr  uunn  ffoonnddss  dd’’aaiiddee  ppoouurr  cceess  rreessssoouurrcceess  aauuxx  pprriisseess  aavveecc  ccee  pprroobbllèèmmee  aaffiinn  qquuee  cceelllleess--ccii  
ppuuiisssseenntt  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  àà  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  aaccttuueelllleemmeenntt..  
  
SSii  vvoouuss  vviivveezz  uunnee  ssiittuuaattiioonn  rreelliiééee  aauuxx  nnoouuvveelllleess  rrèègglleemmeennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinncceennddiiee,,  nnoouuss  vvoouuss  
ddeemmaannddoonnss  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  nnoouuss  aaffiinn  qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  ééttooffffeerr  nnoottrree  ddoossssiieerr  ddee  
ssiittuuaattiioonnss  ccoonnccrrèètteess  àà  cceett  eeffffeett..    UUnn  sseeuull  nnuumméérroo  ::  551144--779988--88881155..  

  
  

EENNSSEEMMBBLLEE,,  SSOOYYOONNSS  FFIIEERRSS,,  SSOOYYOONNSS  RREESSSSAAQQ  !!  
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  VVoottee  mmaajjoorriittaaiirree  eenn  CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess    
DDee  nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  ss’’aajjoouutteenntt  àà  llaa  ffaammiillllee  !!  

  
  

PPeennddaanntt  llee  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr,,  ttoouuss  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  rreessssoouurrcceess  ddee  llaa  ggrraannddee  rrééggiioonn  ddee  CChhaauuddiièèrree--
AAppppaallaacchheess  oonntt  ddûû  ssee  pprroonnoonncceerr,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunn  vvoottee  sseeccrreett,,  ppoouurr  qquueellllee  aassssoocciiaattiioonn  iillss  ssoouuhhaaiittaaiieenntt  
êêttrree  rreepprréésseennttééss  ppoouurr  ddééffeennddrree  lleeuurrss  ddrrooiittss..  
  
SSuuiivvaanntt  llee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ddeess  vvootteess  tteennuu  llee  2288  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr  aauu  TTrriibbuunnaall  aaddmmiinniissttrraattiiff  dduu  TTrraavvaaiill  ((TTAATT))  
àà  QQuuéébbeecc,,  lleeuurr  cchhooiixx  ffûûtt  ddéévvooiilléé  eett  nnoouuss  ssoommmmeess  ttrrèèss  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  aannnnoonncceerr  qquuee  CChhaauuddiièèrree--
AAppppaallaacchheess  oonntt  cchhooiissiiss,,  ddéémmooccrraattiiqquueemmeenntt  eett  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  llaa  ggrraannddee  ffaammiillllee  dduu  RREESSSSAAQQ  !!    
  

PPRREENNEEZZ  NNOOTTEE  QQUUEE,,  SSUUIIVVAANNTT  LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  DDUU  TTRRIIBBUUNNAALL  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  ((TTAATT)),,  
CCEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  SSOONNTT  NNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  MMEEMMBBRREESS  DDUU  RREESSSSAAQQ  DDEEPPUUIISS  LLEE  55  MMAARRSS  DDEERRNNIIEERR,,  
CCOONNTTRRAAIIRREEMMEENNTT  ÀÀ  CCEE  QQUUII  AA  ÉÉTTÉÉ  AANNNNOONNCCÉÉ  PPAARR  LL’’AADDRRAAQQ--CCSSDD  VVIIAA  UUNN  CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ..  
  
NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  ddoonncc  llaa  bbiieennvveennuuee  àà  ttoouuss  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  rreessssoouurrcceess  lliiééss  aauu  CCSSSSSS  AAllpphhoonnssee--
DDeessjjaarrddiinnss  ((LLéévviiss))  aaiinnssii  qquu’’aauu  CCSSSSSS  ddee  MMoonnttmmaaggnnyy--LL’’IIsslleett  ((MMoonnttmmaaggnnyy))..    NNoouuss  ssoommmmeess  ccoonntteennttss  
qquuee  vvoouuss  aayyeezz  cchhooiissii  llee  RREESSSSAAQQ  ccoommmmee  llaa  mmeeiilllleeuurree  aassssoocciiaattiioonn  rreepprréésseennttaattiivvee  ddeess  rreessssoouurrcceess  àà  
ll’’aadduullttee  aauu  QQuuéébbeecc  !!  
  
NNoouuss  tteennoonnss  ssiinnccèèrreemmeenntt  àà  rreemmeerrcciieerr  ttoouutteess  lleess  rreessssoouurrcceess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess  ppoouurr  
llee  ssuuppppoorrtt  qquu’’eelllleess  nnoouuss  oonntt  ccllaaiirreemmeenntt  ttéémmooiiggnnéé  lloorrss  ddee  cceettttee  ccaammppaaggnnee  ddee  vvoottee  rrééggiioonnaallee..    NNoouuss  
ssoommmmeess  dd’’aaiilllleeuurrss  ttrrèèss  ssaattiissffaaiittss  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  cceellllee--ccii  ssaacchhaanntt  qquuee  lleess  rreessssoouurrcceess  oonntt  ppuu,,  eennffiinn,,  
vvootteerr  ddee  ffaaççoonn  ddiissccrrèèttee  eett  ssaannss  ssoolllliicciittaattiioonn  iinnuuttiillee..    CCaarr  ddee  cceettttee  ffaaççoonn,,  nnoouuss  ccoonnnnaaiissssoonnss  llaa  vvoolloonnttéé  
rrééeellllee  ddee  cceelllleess--ccii..  
  

AAuu  nnoomm  ddee  ttoouuttee  ll’’ééqquuiippee  

eett  ddee  ssaa  ggrraannddee  ffaammiillllee……    
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

EENNSSEEMMBBLLEE,,  NNOOUUSS  PPOOUUVVOONNSS  LLEE  FFAAIIRREE……  
SSOOYYOONNSS  FFIIEERRSS,,  SSOOYYOONNSS  RREESSSSAAQQ  
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  LLeess  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss    
LL’’iimmppoorrttaannccee  dd’’êêttrree  bbiieenn  oouuttiilllléé  

 
LL’’eexxeerrcciiccee  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  uussaaggeerrss  qquuii  nnoouuss  ssoonntt  ccoonnffiiééss  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill  eett  
ppaarr  llee  ffaaiitt  mmêêmmee,,  jjoouuee  uunn  rrôôllee  ttrroopp  iimmppoorrttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  rrééttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  rreessssoouurrccee..  
  
TTrroopp  ssoouuvveenntt,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  rreessssoouurrccee  nnoouuss  iinnddiiqquueenntt  qquuee  lleess  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  ddee  lleeuurrss  uussaaggeerrss  nnee  
rreeffllèètteenntt  ppaass  llaa  rrééaalliittéé  qquuaanntt  aauuxx  sseerrvviicceess  rreenndduuss..    LLee  RREESSSSAAQQ  ddééssiirree  vvoouuss  ssoouutteenniirr  ddaannss  ccee  pprroocceessssuuss  
ccoommpplleexxee  eenn  vvoouuss  rreemmeettttaanntt  lleess  oouuttiillss  iimmppoorrttaannttss  àà  uuttiilliisseerr  aaffiinn  qquuee  vvoouuss  ppuuiissssiieezz  êêttrree  eennffiinn  pprrêêtt,,  ddee  
vvoottrree  ccôôttéé,,  lloorrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn..      
  
NNoouuss  vvoouuss  rraappppeelloonnss  qquuee  ll’’eexxeerrcciiccee  ffiinnaall  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ttoouucchheerraa  ddiirreecctteemmeenntt  vvoottrree  rrééttrriibbuuttiioonn  
mmeennssuueellllee  eett,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  iill  eesstt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  iimmppoorrttaanntt  dd’’êêttrree  bbiieenn  oouuttiilllléé  eett  pprrééppaarréé..  
  

  
  

VVooiiccii  ddoonncc  lleess  lliieennss  qquuee  vvoouuss  ppoouurrrreezz  uuttiilliisseerr  ppoouurr  aavvooiirr  aaccccèèss    
ddiirreecctteemmeenntt  aauuxx  ddooccuummeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

  
GGuuiiddee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’IInnssttrruummeenntt  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  
ssoouuttiieenn  oouu  dd’’aassssiissttaannccee  ::  
  
hhttttpp::////wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001166//0033//JJuuiilllleett--22001177--GGuuiiddee--dduuttiilliissaattiioonn--ddee--
llIInnssttrruummeenntt..ppddff  
    
  
EExxpplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ggrriillllee  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ::  
  

hhttttpp::////wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001166//0033//1111--jjuuiilllleett--22001133--GGrriillllee--ddee--
ccllaassssiiffiiccaattiioonn..ppddff  
  
  

  

CChhaappiittrree  88  ––  IIlllluussttrraattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ppaarrttiiccuulliieerrss  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ddeessccrriipptteeuurrss  ::  
  

hhttttpp::////wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001166//0033//2255--aavvrriill--22001133--EExxttrraaiitt--cchhaappiittrree--88..ppddff  
  
  
  

NNoouuss  ddééssiirroonnss  vvoouuss  rraappppeelleerr  qquuee,,  ppoouurr  ccaauussee  ddee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  RREESSSSAAQQ  
nnee  ppeeuuvveenntt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  aassssiisstteerr  àà  llaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  ll’’éévvaalluuaatteeuurr  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  lloorrss  
ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  uussaaggeerrss  qquuii  vvoouuss  ssoonntt  ccoonnffiiééss..    CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  
ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn  qquuee  llee  RREESSSSAAQQ  ttiieenntt  àà  vvoouuss  iinnffoorrmmeerr  eenn  vvoouuss  rreemmeettttaanntt  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  vvoouuss  pprrééppaarreerr  aaddééqquuaatteemmeenntt  aaffiinn  qquuee  ll’’eexxppéérriieennccee  ssooiitt  ddèèss  pplluuss  aaggrrééaabbllee,,  ccaarr  
vvoouuss  sseerreezz  eenn  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee..    CCeeppeennddaanntt,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  vvoouuss  aassssiisstteerr  lloorrss  dd’’uunnee  
ddeemmaannddee  ddee  rréévviissiioonn,,  qquuii  ddooiitt  ssee  ffaaiirree  ddaannss  lleess  1100  jjoouurrss  ssuuiivvaannttss  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  sseelloonn  llaa  lleettttrree  dd’’eenntteennttee  nnoo  11  ddee  llaa  sseeccttiioonn  iinnffoorrmmaattiivvee  ddee  nnoottrree  eenntteennttee  eenn  nnoouuss  
ccoonnttaaccttaanntt  ssaannss  pplluuss  ttaarrddeerr  aauu  551144--779988--88881155..
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http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/Juillet-2017-Guide-dutilisation-de-lInstrument.pdf
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/Juillet-2017-Guide-dutilisation-de-lInstrument.pdf
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/11-juillet-2013-Grille-de-classification.pdf
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/11-juillet-2013-Grille-de-classification.pdf
http://www.ressaq.com/wp-content/uploads/2016/03/25-avril-2013-Extrait-chapitre-8.pdf


    CCoonnccoouurrss      
««  GGââtteerriieess  ppoouurr  llee  tteemmppss  ddeess  ssuuccrreess  »»  

 

  

LLee  RREESSSSAAQQ  vvoouuss  iinnvviittee  àà  ppaarrttiicciippeerr  àà  ssoonn  ccoonnccoouurrss    
««  GGââtteerriieess  ppoouurr  llee  tteemmppss  ddeess  ssuuccrreess  »»  

  
RRééppoonnddeezz  àà  llaa  qquueessttiioonn  ssuuiivvaannttee  ::    

EEsstt--ccee  qquuee  ll’’aabbsseennccee  tteemmppoorraaiirree  dd’’uunn  uussaaggeerr    
aaffffeeccttee  llaa  nnaattuurree  dduu  ddééppllaacceemmeenntt  ??    

  
VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  llaa  rrééppoonnssee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  vvoottrree  eenntteennttee  ccoolllleeccttiivvee  ((pp..  2222))  

Pour ceux et celles qui n’ont pas de copie de l’entente collective,  

contactez-nous 514-798-8815 

 

Participez et courez la change de gagner, un panier rempli de sucreries à l’érable d’une valeur de 100 $ !  

 

 

VVeeuuiilllleezz  rreettoouurrnneerr  vvooss  ccoooorrddoonnnnééeess  ccoommppllèètteess  aaiinnssii  qquuee  llaa  rrééppoonnssee  àà  llaa  qquueessttiioonn,,  eett  ccee,,  
  aavvaanntt  llee  1133  aavvrriill  pprroocchhaaiinn..  

  
PPaarr  llaa  ppoossttee  ::    1111553300,,  22ee  AAvveennuuee  EEsstt,,  BBuurreeaauu  110000  PPaarr  ttééllééccooppiieeuurr  ::  441188--222222--66557766  

  SSaaiinntt--GGeeoorrggeess  ((QQcc))    GG55YY  11WW66  
  

LLee  ccoonnccoouurrss  ssee  tteerrmmiinneerraa  llee  2222  mmaarrss  22001188  eett  llee  pprriixx  sseerraa  ttiirréé  llee  2233  mmaarrss  pprroocchhaaiinn..  
  
  

NNooss  hheeuurreeuuxx  ggaaggnnaannttss……jjuussqquu’’àà  mmaaiinntteennaanntt..  

  

NNoovveemmbbrree  22001177  
CCoonnccoouurrss  ::  ««  UUnn  ssuurrpplluuss  ppoouurr  lleess  FFêêtteess  »»  
  
GGaaggnnaannttss  ::  MMmmee  KKaarriinnee  GGaaggnnéé  eett  MM..  MMiicchheell  GGaaggnnéé--LLeessssaarrdd  ddee  SSaaiinntt--
GGeeoorrggeess  ddee  BBeeaauuccee  ((CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess))  
  
DDee  ggaauucchhee  àà  ddrrooiittee  ::  
MM..  MMiicchheell  GGaaggnnéé--LLeessssaarrdd,,  rreessppoonnssaabbllee  rreessssoouurrccee  
MMmmee  CChhaannttaall  DDuuppuuiiss,,  pprrééssiiddeennttee  rrééggiioonnaallee  CChhaauuddiièèrree--AAppppaallaacchheess  
  
  

JJaannvviieerr  22001188  
CCoonnccoouurrss  ::  ««  EEssccaappaaddee  ddee  ddéétteennttee  ppoouurr  llaa  SSaaiinntt--
VVaalleennttiinn  »»  

  
GGaaggnnaannttss  ::  MMmmee  MMaarriiee--ÊÊvvee  CClloouuttiieerr  eett  MM..  PPhhiilliippppee  FFoorrttiinn  ddee  SSaaiinntt--
CChhaarrlleess--BBoorrrroommééee  ((LLaannaauuddiièèrree))  
  
DDee  ggaauucchhee  àà  ddrrooiittee  ::  
MM..  GGiilllleess  LLaacchhaappeellllee,,  pprrééssiiddeenntt  rrééggiioonnaall  LLaannaauuddiièèrree  
MM..  PPhhiilliippppee  FFoorrttiieerr  eett  MMmmee  MMaarriiee--ÊÊvvee  CClloouuttiieerr,,  rreessppoonnssaabblleess  
rreessssoouurrccee 

RESSAQ - 514-798-8815 
 



BBEESSOOIINN  DD’’AAIIDDEE  OOUU  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ??  
  
  
  

  
  

  
LLEESS  CCOOMMIITTÉÉSS  RRÉÉGGIIOONNAAUUXX  
  
EESSTTRRIIEE  ((RRééggiioonn  0055))  LLAAVVAALL  ((RRééggiioonn  1133))  
SSttéépphhaanniiee  CCoorrddeeaauu  VVéérroonniiqquuee  GGiillbbeerrtt  
AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  
881199--662200--44660088  551144--661199--33992233  
rreessssaaqq..eessttrriiee..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaavvaall..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  
  
MMOONNTTRRÉÉAALL  ((RRééggiioonn  0066))  LLAANNAAUUDDIIÈÈRREE  ((RRééggiioonn  1144))  
MMaarryy  SSuurroowwaanniieecc  GGiilllleess  LLaacchhaappeellllee  
AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  AAddmmiinniissttrraatteeuurr  eett  pprrééssiiddeenntt  
551144--336677--33223333  551144--660066--99889966  
rreessssaaqq..mmoonnttrreeaall..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaannaauuddiieerree..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  
  
CCHHAAUUDDIIÈÈRREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  ((RRééggiioonn  1122))  LLAAUURREENNTTIIDDEESS  ((RRééggiioonn  1155))  
CChhaannttaallee  DDuuppuuiiss  KKaatthhlleeeenn  GGaauutthhiieerr  
AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  
441188--662255--22002211  551144--995522--66000044  
rreessssaaqq..ccaappppaallaacchheess..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaauurreennttiiddeess..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  

  
SSIIÈÈGGEE  SSOOCCIIAALL  ––  RREESSSSAAQQ  NNAATTIIOONNAALL  
  
TTéélléépphhoonnee  551144--779988--88881155  PPrriisscciillllee  DDrroouuiinn,,  LLuucciiee  VVaacchhoonn,,  
TTééllééccooppiieeuurr  441188--222222--66557766  aaddjjooiinnttee  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  aaddjjooiinnttee  àà  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  
        

aassssoocciiaattiioonn@@gglloobbeettrrootttteerr..nneett    
  LLoouuiissee  DDuullaacc,,  
wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm  sseeccrrééttaaiirree--rréécceeppttiioonnnniissttee  
    

  

VVOOUUSS  AAVVEEZZ  LLEE  DDRROOIITT  DD’’ÊÊTTRREE  AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉ  
  
  

SSII  VVOOUUSS  ÉÉPPRROOUUVVEEZZ  DDEESS  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉSS  OOUU  VVOOUUSS  VVOOUULLEEZZ  FFAAIIRREE  VVAALLOOIIRR  VVOOSS  DDRROOIITTSS  EENN  TTAANNTT  QQUUEE  

RREESSSSOOUURRCCEE,,  VVOOUUSS  AAVVEEZZ  LLEE  DDRROOIITT  DD’’ÊÊTTRREE  AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉ  PPAARR  UUNN  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT  DDUU  RREESSSSAAQQ..    
NN’’HHÉÉSSIITTEEZZ  PPAASS  ÀÀ  VVOOUUSS  PPRRÉÉVVAALLOOIIRR  DDEE  VVOOTTRREE  DDRROOIITT,,  EETT  CCOONNTTAACCTTEEZZ--NNOOUUSS  SSAANNSS  TTAARRDDEERR..  

 

UUUnnn   ssseeeuuulll   nnnuuummmééérrrooo   

   

555111444---777999888---888888111555   

RESSAQ - 514-798-8815 
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