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[Insert
Logo]
(optional)

[Insert School Name]

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

ใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียน
(สำหรับกำรลงทะเบียนในโรงเรียนรัฐบำลเวสเทิร์นออสเตรเลีย)1

APPLICATION:
ACCEPTED / NOT ACCEPTED

นักเรียนในชั้นปีการศึกษาภาคบังคับที่ลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนนัน้ ๆแล้วไม่จาเป็นต้องยื่นใบสมัครใหม่สาหรับโรงเรียนนั้นทุกปี
คำยืนยัน
ข้อมูลและข้อความที่ให้มาในใบสมัครลงทะเบียนฉบับนี้เป็นความจริงและถูกต้องเกีย่ วกับ :
ชื่อของเด็ก: __________________________________________________________________________________________________________________________
ชื่อของบุคคลทีน่ าเด็กมาลงทะเบียน:
คานาหน้า: ____________________ ชื่อแรก : __________________________________ ชื่อรอง: _______________________________ นามสกุล: _____________________________________
ความสัมพันธ์กับเด็ก: ___________________________________________________________

(ผู้เยาว์อิสระและผูท้ ี่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง)
โทร (บ้าน): _________________________
โทร (ที่ทางาน): ___________________________
มือถือ: ____________________
ลายมือชื่อ: _______________________________________
วันที:่ _________/__________/__________
หมำยเหตุ: ท่านลงทะเบียนเด็กในโรงเรียนอนุบาลได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น จะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนก็ได้
หมำยเหตุ: ในกรณีทพี่ ิสูจน์ได้ภายหลังว่าข้อความที่กล่าวในใบสมัครฉบับนีเ้ ป็นเท็จหรือทาให้เกิดความเข้าใจผิด มติสาหรับใบสมัครฉบับนี้อาจถูกยกเลิกได้ โรงเรียน
อาจต้องตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัคร
เอกสำรที่ต้องจัดให้
รายการตรวจสอบ:
โปรดกา *‘X’ ในช่องสี่เหลี่ยม
เพื่อระบุเอกสารแต่ละฉบับที่ได้มีการแนบ (หรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้เห็นแล้ว) มากับใบสมัครฉบับนี้
*หมายเหตุ: ถ้าท่านกาลังพิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัครฉบับนี้ โปรดคลิกสองครั้งในช่อง
ตรวจสอบ และเลือกปุ่มวิทยุใต้หัวข้อค่าโดยปริยาย ‘ตรวจเช็คแล้ว
(Checked)’ แล้วคลิก โอเค (OK)
1.
สูติบัตร (ต้นฉบับหรือสาเนาที่ได้รับการรับรอง) หรือใบคัดย่อหรือเอกสารแสดงอัตลักษณ์อนื่ ๆ..........................................................
ถ้าเกีย่ วข้อง (อาจารย์ใหญ่จะอ้างถึงแนวปฏิบัติข้อ 3.5.1 ของขั้นตอนการลงทะเบียนในกรณีที่ไม่ให้หลักฐาน)
2.
‘ใบรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค” ........................................................................................................................
3.
สาเนาคาสั่งศาลครอบครัวหรือศาลอื่นๆ (ถ้าเกีย่ วข้อง) .......................................................................................
4.
หลักฐานที่อยู่ (โปรดดูเอกสารที่ต้องการในใบข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดาทีแ่ นบมา) ......................................................................
5.
ข้อมูลเกีย่ วกับคาสั่งหยุดเรียนหรือไล่ออก ................................................................................................................
6.
ข้อมูลเกีย่ วกับความพิการ ................................................................................................................................
หากบุตรของท่านเกิดนอกประเทศออสเตรเลีย ท่านต้องแสดงหลักฐานเกีย่ วกับ:
1.
วันทีเ่ ดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลีย ...................................................................................................................
2.
หนังสือเดินทางหรือเอกสารสาหรับการเดินทาง ..........................................................................................................
3.
ซับคลาสวีซ่าปัจจุบันและซับคลาสวีซ่าฉบับก่อน (ถ้าเกี่ยวข้อง)................................................................................
นอกจากนี้ ถ้าบุตรของท่านเป็นผู้ถือวีซ่าชัว่ คราว ท่านต้องแสดง:
จดหมายยืนยันการลงทะเบียนหรือหลักฐานที่อนุญาตให้โอน ........................................................................................
จาก Education and Training International (ETI) อีเมล: study.eti@dtwd.wa.gov.au
(ถ้าถือวีซ่านักเรียนต่างชาติที่จ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจานวน ซับคลาส 571)
หรือ
หลักฐานของวีซ่าที่นักเรียนได้สมัครขอไปแล้วถ้านักเรียนถือ ………………………………………………………….
บริดจิ้งวีซ่า
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รำยละเอียดส่วนตัว (โปรดเขียนรายละเอียดทั้งหมดด้านล่างด้วยตัวบรรจง)
นามสกุลของเด็ก

ชื่อตัว:

วันเดือนปีเกิด:

เพศ (ช / ญ):

ตามกฎหมาย (ถ้าแตกต่าง):
นามสกุลของบิดามารดา/ผู้รับผิดชอบ:

ชื่อตัว:

นาย/นาง/คุณ/อื่นๆ:

ที่อยู่อาศัย (ต้องกรอกให้ครบถ้วน) :

รหัสไปรษณีย์:

ถนนสี่แยกที่อยู่ใกล้ที่สุด:
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (ถ้าต่างจากที่อยู่อาศัย)

รหัสไปรษณีย์:

โทรศัพท์ (บ้าน) :

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :

ที่ทางาน (ถ้าสะดวก) :

อีเมล:

มีคาสั่งศาลครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กวันต่อวันหรือระยะยาว สวัสดิการและพัฒนาการของเด็กหรือไม่?
มีข้อจากัดการเข้าถึงเด็กหรือไม่? ถ้ามี โปรดระบุและแนบเอกสารสนับสนุน

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ระดับชั้นปี: ___________
วันเริ่มเรียน: เริ่มเรียนปีการศึกษา 20_____:
ใช่
ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ โปรดเขียนวันที่ทเี่ ริ่มเรียน: __________________
ถ้าเหมาะสม ระดับชั้นปีปัจจุบันที่เด็กลงทะเบียนเรียน (ตัวอย่างเช่น Year 7):
ถ้าเหมาะสม ชื่อโรงเรียนที่เด็กกาลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน หรือโรงเรียนที่ที่เด็กลงทะเบียนเรียนหลังสุด:
ท่านกาลังสมัครลงทะเบียนเด็กในโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญที่โรงเรียนนี้หรือ?
ชื่อโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญ:

ใช่

ไม่ใช่

จะมีพี่น้องชายหญิงของเด็กเรียนที่โรงเรียนนี้หรือไม่?
ชื่อและระดับชั้นปี:

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ถ้า ใช่ โรงเรียนชื่อ:

ใช่

ไม่ใช่

บุตรของท่านเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลียหรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ปัจจุบันบุตรของท่านกาลังถูกพักเรียนจากโรงเรียนใดหรือไม่?
ถ้า ใช่ โรงเรียนชื่อ:
บุตรของท่านเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนใดหรือไม่?

ถ้า ไม่ใช่ โปรดระบุวันที่เดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลีย: ____________________________________ เลขที่วีซ่าซับคลาส: __________
บุตรของท่านมีความพิการ/มีอาการเจ็บป่วยหรือไม่? ข้อมูลนี้จะช่วยอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนในการพิจารณาว่าโรงเรียนจาเป็นต้องมีอุปกรณ์เฉพาะหรือเพิ่มเติม
หรือไม่ เพื่อช่วยโรงเรียนในการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่บุตรของท่าน โปรดระบุว่าบุตรของท่านมีความพิการทางไหน:
ทางร่างกาย
ทางสติปัญญา
อาการเจ็บป่วยอื่นๆ
โปรดสรุปลักษณะของความพิการ/อาการเจ็บป่วย (หรือแนบรายละเอียดมาด้วย)
การสมัครลงทะเบียนเรียนได้รับการอนุมัต:ิ ________________________________________ (ลายมือชื่ออาจารย์ใหญ่) _____/_____ /______ (วันที)่
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