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OFFICE USE ONLY
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

FORMULIR APLIKASI PENDAFTARAN
(Untuk pendaftaran pada Sekolah Negeri di Western1Australia)
APPLICATION:
ACCEPTED /

NOT ACCEPTED

Para siswa dalam tahun wajib sekolah yang sudah terdaftar di sekolah tidak perlu memasukkan
aplikasi baru untuk sekolah tersebut setiap tahunnya.
PERNYATAAN

Informasi dan pernyataan-pernyataan yang diberikan di dalam aplikasi pendaftaran ini bersifat benar dan
tepat sehubungan dengan:
Nama anak: _____________________________________________________________________
Nama orang yang mendaftarkan anak:
Gelar: ____ Nama Pertama: ______________ Nama Kedua: ____________ Nama Belakang: _____________________

Hubungan dengan anak: __________________________________________________________________
(Anak di bawah Umur yang Independen (Independent Minors) dan yang berusia 18 tahun atau lebih boleh mengajukan
permohonan sendiri)

Telp (Rumah): ______________

Telp (Kerja): ___________________HP: _______________________

Tanda tangan: ________________________

Tanggal: _____/____/________

CATATAN: Anak-anak boleh didaftarkan di Taman Kanak-kanak di satu sekolah saja, baik sekolah negeri atau swasta.
CATATAN: Apabila pernyataan yang diberikan dalam aplikasi ini terbukti salah atau menyesatkan di kemudian hari,
keputusan atas aplikasi ini mungkindapat dibatalkan. Informasi yang diberikan mungkin perlu diperiksa oleh sekolah.

DOKUMEN YANG HARUS DISEDIAKAN
Daftar cek:
Tolong beri tanda *‘X’ di dalam kotak
untuk menunjukkan setiap dokumen yang terlampir (atau yang
diperiksa langsung) pda formulir aplikasi ini.
*Catatan: Jika Anda mengetik informasi pada formulir ini, klik ganda kotak cek dan pilih tombol radio ‘Checked’ di bawah
bagian Default value dan klik OK.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akta Lahir (asli atau salinan yang dilegalisasi) atau ekstrak atau dokumen identitas lainnya ..........
jika ada. (Para kepala sekolah akan mengacu pada panduan 3.5.1 dari Prosedur Pendaftaran apabila
bukti tidak disediakan).
‘Sertifikat Imunisasi’ ...........................................................................................................................
Salinan-salinan surat perintah dari Pengadilan Keluarga (Family Court) atau dari pengadilan lain (jika
ada) ...................................................................................................................................
Bukti alamat (lihat bagian Dokumen yang diminta dalam Informasi untuk orangtua yang terlampir)
Informasi yang berhubungan dengan penskorsan atau pengeluaran ...............................................
Informasi yang berhubungan dengan disabilitas ...............................................................................

Jika anak Anda tidak dilahirkan di Australia, Anda harus memberikan bukti berupa:
1.
Tanggal masuk ke Australia...............................................................................................................
2.
Paspor atau dokumen perjalanan .....................................................................................................
3.
Subkelas visa saat ini dan subkelas visa sebelumnya (jika ada) .............................................
Jika anak Anda merupakan pemegang visa sementara, Anda juga harus memberikan:
Konfirmasi pendaftaran atau bukti izin transfer apa pun ...............................................................
yang diberikan oleh Education and Training International (ETI) email: study.eti@dtwd.wa.gov.au
(jika sedang memegang visa pelajar internasional berbiaya penuh, sub kelas 571);

atau
Bukti visa yang telah diajukan siswa apabila siswa memegang ...................................................
visa sementara (bridging visa)
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RINCIAN DATA PRIBADI (TOLONG TULIS SEMUA KETERANGAN DI BAWAH INI DENGAN HURUF
CETAK)
Nama belakang anak

Nama depan:

Tanggal lahir:

Jenis kelamin
(L / P):

Nama sah (jika berbeda):

Nama belakang
orangtua/orang yang bertanggung
jawab:

Given names:

Tn. / Ny. / Ibu
/ Lainnya:

Alamat Tempat Tinggal (harus dilengkapi):

Kode Pos:

Persimpangan jalan terdekat:
Alamat surat-menyurat (jika berbeda dari alamat tempat tinggal):
Telepon (Rumah):

No. Telepon Genggam:

Kerja (jika sesuai):

Email:

Kode Pos:

Apakah ada Surat Perintah Pengadilan Keluarga (Family Court Orders) tentang perawatan sehari-hari atau jangka
panjang, kesejahteraan dan perkembangan anak tersebut?
YA
TIDAK
Apakah anak ini terikat pada pembatasan akses? Jika iya, harap tolong dijelaskan
YA
TIDAK
dan lampirkan dokumentasi pendukung.
Tingkat Tahun: ___________
Tanggal mulai: Awal tahun sekolah 20_____:
YA
TIDAK. Jika TIDAK, sebutkan tanggal mulainya: __________________
Jika ada, saat ini anak tersebut terdaftar pada tingkat tahun (missal: Tahun 7):
Jika ada, nama sekolah tempat anak terdaftar saat ini atau terakhir kali terdaftar:
Apakah Anda mengajukan aplikasi untuk mendaftar di program spesialis di sekolah ini?
Nama program spesialis:

YA

TIDAK

Apakah akan ada saudara atau saudarinya yang menghadiri sekolah ini?
Nama-nama dan tingkat-tingkat tahunnya:

YA

TIDAK

Apakah anak Anda saat ini sedang diskors dari suatu sekolah?
Jika YA, nama sekolah:

YA

TIDAK

Pernahkah anak Anda dikeluarkan dari sekolah?
Jika YA, nama sekolah:

YA

TIDAK

YA

TIDAK

Apa anak Anda penduduk tetapa Australia?
If TIDAK, tolong sebutkan tanggal masuk ke Australia: __________________ No. Sub Kelas Visa: _________
Apakah anak Anda mempunyai disabilitas/kondisi medis? Informasi ini akan membantu kepala sekolah dalam
mempertimbangkan apakah sumber daya khusus atau tambahan diperlukan dan tersedia untuk membantu sekolah ini
menyediakan program pendidikan terbaik untuk anak Anda. Tolong sebutkan jenisnya:
Fisik
Intelektual
Kondisi medis lainnya
Tolong jelaskan sifat disabilitas/kondisi medis tersebut (atau lampirkan keterangan rinci).

Aplikasi Pendaftaran disetujui : __________________ (tanda tangan Kepala Sekolah) __/__ /___
(tanggal)
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