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[ Insert
]Logo
)(optional

[School Name

]Insert

INNO E U E IFFO
____________________________________________ Date received:
____________________________________________Year Level: ….
Birth certificate/Passport/Travel document sighted (Circle).
rrlter utcsltc lsrise d sSd serStt SutS
 OE FI
Visa sighted:
 OE FI
Family Court Order/s:
 OE FI

فرم درخواست ثبت نام

(برای ثبت نام در مدارس عمومی استرالیای غربی)
دانش آموزان کالس های تحصیلی الزامی که در مدرسه ثبت نام شده اند نیازی به ارائه فرم درخواست ثبت نام جدید برای هر سال
تحصیلی را ندارند.
ACCEPTED /

APPLICATION:
NOT ACCEPTED

اظهاریه
اطالعات و اظهاریه های ارائه شده در این فرم درخواست ثبت نام در ارتباط با فرد نامبرده شده در زیر صحیح و دقیق می باشند:

نام کودک________________________________________________________________________ :
نام فردی که کودک را ثبت نام می کند:
عنوان ___ :نام اول ___________________ :نام دوم __________________ :نام خانوادگی______________________ :

نسبت با کودک_____________________________________________________________________ :
(افراد صغیر مستقل و آن افرادی که  11سال به باال هستند می توانند از جانب خود ثبت نام کنند)
تلفن (منزل)____________________ :

تلفن (محل کار)________________ :

امضا_____________________________ :

تلفن همراه____________________ :

تاریخ________/____/_____ :

توجه :کودکان می توانند تنها در یک مدرسه ،یا عمومی یا خصوصی ،در مهدکودک ثبت نام شوند.
توجه :در صورت اثبات اینکه اظهاریه های ارائه شده در این فرم درخواست نادرست یا گمراه کننده بوده اند ،تصمیم اتخاذ شده بر اساس این فرم
درخواست می تواند تغییر یابد .اطالعات فراهم شده ممکن است توسط مدرسه بررسی شود.

مدارکی که باید ارائه گردد
چک لیست:
را با ’ *‘Xعالمت گذاری کنید.
لطفًا برای نشان دادن هر یک از مدارک پیوست شده (یا مشاهده شده) به این فرم درخواست ،خانه های
*توجه :چنانچه اطالعات را از طریق کامپیوتر در این فرم تایپ می کنید ،بر روی خانه دو بار کلیک کنید و کلید مدور زیر عنوان Default value
"چک شده  "Checkedرا انتخاب کرده و روی  OKکلیک کنید.
شناسنامه (اصل یا نسخه برابر اصل آن) یا خالصه شناسنامه یا در صورتی که در مورد شما صدق می کند........................... ،
.1
هرگونه مدرک شناسایی دیگر( .در جایی که مدرک شناسایی ارائه نگردد ،مدیران مدرسه باید به راهنمای  3.5.1دستورالعمل ثبت نام مراجعه
کنند).
"گواهی واکسیناسیون" .................. ................................ ................................ ................................
.2
نسخه هایی از احکام دادگاه خانوادگی یا هرگونه حکم دادگاهی دیگر (در صورت مرتبط بودن) ........................................
.3
مدرک اثبات آدرس محل سکونت (به بخش مدارک درخواست ی در برگه اطالع رسانی والدین پیوست شده مراجعه کنید) ................
.4
اطالعات مرتبط با انواع اخراج های موقت یا دراز مدت ................ ................................ ................................
.5
اطالعات مرتبط با ناتوانی یا معلولیت ................................... ................................ ................................
.6
چنانچه فرزند شما در استرالیا متولد نشده است ،شما باید مدارک زیر را ارائه دهید:

تاریخ ورود به استرالیا .................. ................................ ................................ ................................
.1
گذرنامه یا مدارک سفر .................. ................................ ................................ ................................
.2
طبقه بندی ویزای کنونی و ویزای قبلی (در صورت مرتبط بودن) ...................................... ................................
.3
اگر فرزند شما ویزای موقت دارد ،شما باید مدارک زیر را نیز ارائه دهید:
تأییدیه ثبت نام یا مدارک مرتبط با هرگونه اجازه انتقال ارائه شده توسط .............................. ................................
) Education and Training International (ETIایمیلstudy.eti@dtwd.wa.gov.au :
(در صورت داشتن ویزای دانشجویی بین المللی با شهریه کامل ،طبقه بندی )171
یا

اگر دانش آموز ویزای موقت بریجینگ دارد ،مدرکی که نشان دهنده نوع ویزایی باشد که ............ ................................
دانش آموز برای آن درخواست ارائه داده است
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مشخصات شخصی (لطفاً کلیه مشخصات زیر را با حروف خوانا بنویسید)
نام خانوادگی کودک:

نام:

جنسیت
(مذکر/مونث):

تاریخ تولد:

نام خانودگی قانونی (چنانچه متفاوت
باشد):
نام خانوادگی ولی/فرد مسئول:

عنوان (آقا/خانم.سایر
عناوین):

نام:

کد پستی:

آدرس محل سکونت (این قسمت باید تکمیل شود):
نزدیکترین چهارراه:

کد پستی:

آدرس پستی (چنانچه با آدرس محل سکونت متفاوت باشد):
تلفن (منزل):

تلفن همراه:

تلفن محل کار (اگر مناسبت داشته باشد):

ایمیل:

آیا در ارتباط با مراقبت روز به روز یا بلند مدت ،رفاه و پرورش کودک ،هیچگونه حکم دادگاه خانواده وجود دارد؟
بله
بله

خیر
خیر

آیا کودک تابع ممنوعیت های دسترسی است؟ چنانچه پاسخ بله است،
نوع ممنوعیت را قید کنید و مدارک مدلل را به پیوست ارائه دهید.
کالس___________ :
خیر .چنانچه پاسخ خیر است ،تاریخ آغاز را مشخص کنید________________ :
بله
تاریخ شروع :آغاز سال تحصیلی ___:20
چنانچه مرتبط باشد ،کالسی که کودک هم اکنون در آن ثبت نام شده (برای مثال ،کالس  )7را مشخص کنید:
چنانچه مرتبط باشد ،نام مدرسه ای که کودک هم اکنون یا آخرین بار در آن ثبت نام شده را مشخص کنید:
آیا برای ثبت نام در برنامه ای تخصصی در این مدرسه درخواست ارائه می دهید؟
نام برنامه تخصصی:

بله

آیا خواهر یا برادر دیگری نیز به این مدرسه می رود؟
نام او/آنها و کالس او/آنها:

بله

آیا فرزند شما در حال حاضر تحت اخراج موقت از مدرسه ای دیگر است؟
چنانچه پاسخ بله است ،نام مدرسه را قید کنید:

بله

خیر

آیا فرزند شما تاکنون از مدرسه ای اخراج دراز مدت شده است؟
چنانچه پاسخ بله است ،نام مدرسه را قید کنید:

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

آیا فرزند شما اقامت دائم استرالیا را دارد؟

چنانچه پاسخ خیر است ،لطفاً تاریخ ورود او به استرالیا را قید کنید _____________ :شماره طبقه بندی ویزا__________ :
آیا فرزند شما ناتوانی یا معلولیت/بیماری پزشکی دارد؟ این اطالعات به مدیر مدرسه کمک می کند نیاز و موجودیت منابع خاص یا اضافی
برای کمک به مدرسه جهت ارائه بهترین برنامه آموزشی به فرزند شما را در نظر بگیرد .لطفاً نوع ناتوانی یا معلولیت یا وضعیت پزشکی را
مشخص کنید:
جسمانی

سایر بیماری/های پزشکی

هوشی

لطفًا ماهیت ناتوانی یا معلولیت/بیماری (های) پزشکی را قید کنید (یا جزئیاتی را به پیوست ارائه دهید).
با درخواست ثبت نام موفقت شده است( _________________________ :امضای مدیر) ___( __/__ /تاریخ)
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