DARI

OFFICE USE ONLY

[ Insert
]Logo
)(optional

____________________ Date received:
_____________________ Year Level:
Birth certificate/Passport/Travel document sighted (Circle).
Student resides within local intake area  YES  NO
Visa sighted:
 YES  NO
Family Court Order/s:
 YES  NO

[]Insert School Name

فورمه درخواستی برای شمول

(برای شمول در مکاتب عامه آسترالیای غربی)

APPLICATION:

 ACCEPTEDمکتب
جدید را به همان
متعلمینی که سالهای اجباری مکتب را سپری میکنند و قبالً شامل مکتب شده اند ضرورت ندارند هرسال فورمه
درخواستی /
NOT ACCEPTED
تحویل دهند.

اظهاریه
معلومات و اظهاریۀ که در این درخواستی برای شمول درج است واقعی و صحیح است و در مورد طفل ذیل صدق میکند:
اسم طفل ___________________________________________________________ :
اسم شخصی که طفل را شامل میکند:
عنوان _____________________ :اسم اول __________________ اسم دوم ____________________ تخلص ________________
قرابت با طفل______________________________________________________________________________________ :
(خورد سال مستقل و آنهایی که  11ساله یا باالتر از آن هستند میتوانند خودشان به نمایندگی خود درخواست کنند).

شماره ت لفن موبایل ______________________ :تلفن (کار) _________________________ :تلفن (منزل)______________________ :
تاریخ_________________ / ________ /_______ :

امضأ ____________________________________

یادداشت :اطفال میتوانند در کودکستان تنها در یک مکتب شامل شوند ،چه عامه باشد چه شخصی.
یادداشت :در صورتیکه اظهاریه داده شده در این فورمه بعدأ دروغین یا گمراه کننده ثابت شود ،شاید که تصمیم اخذ شده فسخ شود .معلومات ارا ئه شده شاید توسط
مکتب بررسی شود.
اسنادی که باید ارائه شوند:

فهرست:
توسط  *‘Xنشانی کنید.
برای نشان دادن هر سندی که در این درخواستی ضمیمه (یا دیده ) شده است لطفاً چوکات مربوطه را
یادداشت :اگر شما معلومات را در این فورمه تایپ میکنید ،باالی چوکات دوبارکلیک کنید و دکمه  radioرا در زیر عنوان
*’ Default value ‘Checkedانتخاب کرده و دکمه  OKرا فشار دهید.
تصدیقنامه تولد (اصلی یا کاپی تصدیق شده آن) یا خالصه آن یا هرشناسنامه دیگر ..........................................
.1
در صورتی که قابل تطبیق باشد( .اگر مدارک ارائه نشده باشد مدیران مکاتب به رهنمای  1.5.1پروسه شمولیت مراجعه میکنند).
.2
.3
.4
.5
.6

تصدیقنامه واکسیناسیون ..............................................................................................................
(درصورتی که قابل تطبیق باشد) کاپی حکم محکمه فامیلی یا محاکم دیگر ....................................................
مدارک آدرس (لطفاً به اسناد تقاضا شده در ورق ضمیمه معلومات برای والدین مراجعه کنید) ..............................
معلومات در موارد تعلیق و اخراج .................................................................................................
معلومات در مورد معیوبیت..........................................................................................................

اگر طفل تان متولد آسترالیا نیست ،باید مدارک ذیل را ارا ئه کنید:
تاریخ ورود به آسترالیا...............................................................................................................
.1
پاسپورت یا اسناد سفر................................................................................................................
.2
در صورتی که قابل تطبیق باشد (طبقه فرعی ویزه فعلی و طبقه فرعی ویزه قبلی) ...........................................
.3
اگر طفل شما ویزای مؤقت دارد ،شما باید مدارک ذیل را نیز ارائه کنید:
تصدیق شمولیت یا هرنوع مدارک اجازه برای تبدیلی..........................................................................

تهیه شده

توسط ( )unE(ia no ion d i o oi EoaT oia noit )udEایمیلuaEno.Ta .nain.ii.ind.iE :
(اگر دارنده ویزای تحصیلی متعلمین بین المللی با هزینۀ کامل ،طبقه فرعی  571هستید)؛

یا
مدارک ویزای را که متعلم برای آن درخواست کرده است و متعلم مذکور دارنده ویزای اتصالی یا بریجینگ است.....
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مشخصات شخصی (لطفاً همه جزییات را در ذیل بنویسید)

اسم فامیلی طفل

تاریخ تولد:

اسم اول:

جنسیت (مؤنث ، F
مذکر :) M

قانونی (در صورت تفاوت):
اسم فامیلی والدین  /شخص
مسؤل:
آدرس مسکونی (باید تکمیل شود):

اسم اول:

دوشیزه /خانم /آقا/
دیگر:
کُد پُستی:

نزدیکترین سرک متقاطع:
کُد پُستی:

آدرس پُستی (اگر از آدرس مسکونی فرق دارد):
تلفن (منزل):

شماره تلفن موبایل:

تلفن محل کار (اگرمناسب است) :

ایمیل:

آیا کدام احکامی از محکمه فامیلی در مورد مواظبت روزانه یا طویل المدت طفل ،آسایش و رشد او موجود است؟
بله
بله
آیا طفل تحت قیودات برای دسترسی است؟ اگر بله ،لطفاً مشخص بسازید و مدارک حمایت کننده را ضمیمه نمایید.

نخیر
نخیر

سال درسی___________ :
نخیر .اگر نخیر ،تاریخ آغاز را بنویسید_____________:
بله
تاریخ آغاز :آغاز سال تعلیمی ____: 02
در صورت ارتباط ،سال درسی که فعالً طفل در آن شامل است (مثالً سال هفتم):
در صورت ارتباط ،اسم مکتبی که طفل تان حاال شامل آن است یا قبالً شامل بود:
آیا درخواست میکنید تا در یکی از برنامه های تخصصی این مکتب شامل شوید؟
اسم برنامه تخصصی:

بله

نخیر

آیا یکی از برادران یا خواهران طفل تان در همین مکتب شامل هستند؟
اسامی  /و سال های درسی:

بله

نخیر

آیا طفل شما فعالً تحت تعلیق از کدام مکتب است؟
اگر بله ،اسم مکتب:

بله

نخیر

آیا طفل شما کدام وقتی از مکتب اخراج شده است؟
Iاگر بله ،اسم مکتب:

بله

نخیر

آیا طفل تان باشنده دایمی آسترالیا است؟
بله
آگر نخیر ،لطفاً تاریخ ورود به آسترالیا را بنویسید ______________ :شماره طبقه فرعی ویزه__________ :

نخیر

آیا طفل تان کدام معیوبیت  /مشکل صحی دارد؟ این معلومات به مدیر مکتب در ارزیابی این موضوع کمک میکند که آیا منابع
خاص یا اضافی مورد ضرورت و در دسترس است تا به مکتب کمک کند تا بهترین برنامه درسی را برای طفل تان مهیا
بسازد.
لطفاً نشان دهید که آیا:
مشکالت دیگر صحی
ذهنی
بدنی
لطفاً نوع معیوبیت  /مشکل صحی را بصورت خلص توضیح دهید (یا جزییات را ضمیمه کنید).
درخواستی شمولیت تأیید است( _________________ :امضاء مدیر مکتب) ___( _______/____/تاریخ)
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