ARABIC

[Insert
]Logo
)(optional

سنة التسجيل:

*()TEMPLATE
*Schools may adjust this form if necessary provided all required information is included

[Insert School Name

__________

.الصف/المستوى:

__________

]

أدخِ ل اسم املدرسة أعاله

استمارة تسجيل تلميذ
(للتسجيل واإللتحاق بمدرسة عامة في والية غربي أوستراليا)
يجب تعبئة هذه اإلستمارة لألطفال الذين ُقبِلت طلباتهم من ِقبَل المدرسة وهي تستهدف األطفال غير المُسجلين في المدرسة عن
السنة السابقة ولكل تالميذ مرحلة ما قبل اإلبتدائية .أما بالنسبة لطالب المرحلة الدراسية اإللزامية الذين كانوا مُسجلين عن السنة
الدراسية السابقة ،الرجاء إخبار المدرسة مباخشرة بأي تغييرات ضرورية لتحديث اإلستمارة.
الرجاء قراءة نشرة الوالدين المُرفقة حول اإللتحاق بمدرسة عامة في والية غربي أوستراليا قبل إيداع استمارة التسجيل في
المدرسة.
مالحظة :إذا كنت تطبع المعلومات في هذه اإلستمارة ،انقر مرتين في مربع التفقُّد
اإلفتراضية “عبر وضع إخشارة داخله” ثم أنقر على  . OKمثل

وإختر ور الراديو الموجود أسفل العنوان بالقيم

بيانات التلميذ
____________________________ اسم العائلة قانونيًا (إذا كان اإلسم مختلف) ___________________

اسم العائلة:

اسم العائلة السابق (إذا إنطبق األمر)_________________________________________________________ :
اإلسم األول:

______________________ اإلسم الثاني : _______________:اإلسم الثالث_________________ :

اإلسم األول المُفضَّل__________________________________________________________________ :
البريد اإللكتروني (إيميل)_______________________________________________________________ :
الجنس:

تاريخ الميالد_____/_____/_________ :

أنثى

ذكر

العنوان السكني___________________________________________________________________ _________ :

___________________________________________________________ الرمز البريدي__________:
هاتف (المنزل) ___________________________ :هاتف الطالب المحمول (إذا كان لديه)_____________________ :
تسجيل السيارة (إذا إنطبق)___________________________ :

األسماء الكاملة لألخوة/األخوات المُسجلين في هذه المدرسة:
________________________________________________________________________
الطالب يسكن مع:
كال والديه …….…..…………………….
والد/ولي أمر/مُقدم عناية ……..………….. ٨
والد/ولي أمر/مُقدم عناية …….….……….. ٠
قاصر مستقل ……….…………………….

خشخص آخر ……………………………………….

عالقته بالطالب

اإلسم
____________________

__________________

(المادة الثالثة من توجيهات التربية المدرسية لسنة )٠٢٢٢

لإلطالع على قيود الرؤية والحضانة ،راجع قسم السرية والخصوصية من هذه اإلستمارة.

أخشخا

لإلتصال بهم في حاالت الطوارئ (الرجاء إدراج أسماء اإلتصال وفق األفضلية):

اإلسم

رقم الهاتف

الهاتف المحمول

العالقة بالطالب

_________________ _________________ _________________ .1

_________________

_________________ _________________ _________________ .2

_________________

_________________ _________________ _________________ .3

_________________
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بيانات التلميذ ــ معلومات إضافية
الجنسية (إختياري):

________________________

بلد الميالد__________________________ :

الديانة .__________________ :هل سيتم سحب التلميذ من صفوف التعليم الديني؟
لغة الطالب األولى (األم):

نعم

ال

______________________________

هل الطالب من أصول ………………………..………..………………… :أبوريجينية
…………………………………………….……….من سكان مضيق جزر توريز )(TSI
…………………………………………………….مزيج من األبوريجينية وسكان )(TSI

نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال

هل يتحدث التلميذ لغة أخرى غير اإلنجليزية في المنزل؟ ...….…………....…………………..
هل يتحدث التلميذ اإلنجليزية بشكل أساسي في المنزل؟ ...….…………....…….…….………..

نعم
نعم

ال
ال

(إذا كان يتحدث أكثر من لغة واحدة ،أذكِر اللغة
األكثر خشيوعًا في الحديث).

ال ،اإلنجليزية فقط
نعم ،لغة أخرى ،الرجاء تحديدها_____________ :

الجنسية األوسترالية/اإلقامة الدائمة...……………………………………....………………….. :

نعم

ال

تاريخ الوصول إلى أوستراليا _________:رقم تأخشيرة فئة الفيزا الفرعية .................................... _________:تاريخ إنتهاء مفعول
التأخشيرة الفرعية________ :

هل ينطبق عليه تسديد رسوم الطالب الدولي (إن كنت تعرف):
………………..………………………………………………………………………….

نعم

ال

هل يحصل الطالب على أي من العالوات اآلتية:
عالوة المرحلة التكميلية

عالوة الشبيبة

المعونة لألطفال المعزولين ()CdA

عالوة آبستداي ــ C5utnIo

المدرسة السابقة_____________________________________________________________________ :
سبب تغيير المدرسة (إختياري)____________________________________________________________ :
إذا سبق له أن كان مسجالً في التربية البيتية (التعليم المنزلي) ،حدِّد اسم المنطقة التعليمية____________________________ :
سبب اإلنتقال (إختياري)_______________________________________________________________ :

السرية والخصوصية
القيود على حضانة الطفل ـ هل يخضع هذا التلميذ ألي أمر قضائي فيما يخص العناية به ومصلحته ونموه؟ ……
إذا كان الجواب نعم ،الرجاء ذكر األمر وإرفقاق الوثائق الثبوتية.

نعم

ال

______________________________________________________________________________
هل يخضع هذا التلميذ للعناية في كنف المدير العام لدائرة حماية الطفل ودعم األسرة ()AFPC؟
نعم
………………..………………………………………………………………………….
إذا كان الجواب نعم ،الرجاء ذكر اسم مدير الحالة لدى دائرة ( )AFPCومنطقته اإلدارية ورقم اإلتصال بهذا الشخص هاتفيًا.

ال

______________________________________________________________________________

إستمارات التصريح
يُطلب الحصول على تصريح الوالد/ين في المُرفق رقم ( )٠من أجل متنوع من األنشطة ذات الصلة بالمدرسة.
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بيانات التلميذ ــ الطبية/الصحية
إضافة إلى المعلومات أدناه ،يجب على كل التالميذ تعبئة إستمارة منفصلة متوافرة من المدرسة (ملخص العناية الصحية بالتلميذ).
مالحظة :بالنسبة للطالب الذين لديهم أوضاع صحية تحتاج إلى الدعم والمساندة في المدرسة ،هناك إستمارات إضافية يجب
تعبئتها ستقدمها المدرسة.
هل يعاني التلميذ من إعاقة؟

نعم

إذا كان الجواب نعم ،الرجاء تحديد اإلعاقة/اإلعاقات:

ال

______________________________________________________________________________

الرجاء اإلخشارة أدناه إذا كانت لديك وثائق تتعلق بإعاقة طفلك في أي من النواحي اآلتية .وسيترتَّب تقديم نسخ عن هذه الوثائق
إليداعها في السجالت المدرسية.
إضطراب ذهني خشديد
تأخُر عمومي في النمو (قبل سن السادسة)
خلل بصري
إعاقة بدنية

إضطراب طيف التوحُّد
الصمم أو صعوبة في السمع
خلل مُحدَّد في الحديث اللغوي
إعاقة ذهنية

ال 

هل يعاني الطفل من وضع طبي أو لديه إحتياجات للعناية الصحية الشديدة؟ نعم 
إذا كان الجواب نعم ،الرجاء تحديد الحالة.
مشكلة سمعية (مثل ،إلتهاب األذن الوسطى)
الحساسية ــ اإلعوار (حساسية مُفرطة)
صحة عقلية أو سلوكية (مثل اإلكتئاب ،إضطراب قلة
الحساسية ــ أخرى _________________
التركيز /CAAإضطراب إفراط نشاط التركيز )CADA
الربو
إحتياج للعناية الصحية الشديدة (مثل اإلطعام عبر إنبوب)
السكري
أخرى________________________________ :
الشقيقة ــ مُشخَّصة طبيًا ــ صداع
_____________________________________
إضطراب النوابات (كالصرع مثالً)
العيادة الطبية المُعالجة (االسم والعنوان)____________________________________________________ :
______________________________________________________________________________

اسم الطبيب:

____________________________________

رقم الهاتف:

________________________

عيادة طب األسنان (إذا إنطبق ،إذكر اإلسم والعنوان)___________________________________________ :

اسم طبيب األسنان:

_______________________________

رقم الهاتف________________________ :

______________________________________________________________________________
رقم بطاقة ميديكير______ :

بطاقة العناية الصحية (إن وجدت)

__ __ __ __ __

نعم

ال.

__ __ __ __

صالحة لغاية_________ / ___ :

إذا كان الجواب نعم ،اكتب الرقم ___________ :تاريخ اإلنتهاء_______ :

هل لديك تغطية خدمة اإلسعاف؟ ……………………………………………………………….

نعم

ال

(إذا حدث طارئ طبي على الطفل ،يُتوقع حينئذ من الوالدين أو أولياء األمر تسديد تكاليف اإلسعاف)

بيانات الوالد/ولي األمر
بيانات الوالد/ولي األمر ()٨
اللقب ____ :اإلسم األول ____________ :اإلسم الثاني ______________ :اسم العائلة______________ :
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الرجاء ذكر طبيعة العالقة بالتلميذ__________________________________________ ___________:
العناية طويلة األمد بالتلميذ.
العناية اليومية بالتلميذ أو
الرجاء تحديد ما إذا كنت تحظى بِـ:
المسؤولية عن تسديد الرسوم والتكاليف:

ال إذا كان الجواب ال ،مَنْ المسؤول_________________:

نعم

العنوان البريدي (إذا كان مختلفًا عن عنوان التلميذ السكني):
_______________________________________________________________________
هاتف (المنزل):

______________________ البريد اإللكتروني______________________________ :

العمل/موقع العمل__________________________________________________________________ :

هاتف (العمل):

__________________________ الهاتف المحمول___________________________ :

هل تتكلم اإلنجليزية بشكل أساسي في البيت؟ ………………..…..………………………………….

نعم

ال

نعم ،لغة أخرى ــ الرجاء تحديدها:
ال ،اإلنجليزية فقط
هل تتكلم لغة أخرى غير اإلنجليزية في المنزل؟
(إن كانت هناك أكثر من لغة واحدة ،إذكر اللغة األكثر خشيوعًا في البيت) ____________________________
ما هو المستوى المدرسي األقصى الذي أتممته من المدرسة
اإلبتدائية أو الثانوية؟

ما هو أعلى مستوى تعليمي أتممته من الدراسة؟
إجاوة جامعية أو أعلى
دبلوم متقدم  /دبلوم
خشهادات من  ٨إلى ( ٤تشمل الشهادات المهنية)
ليس لدي أي مؤهل مدرسي

الصف/السنة  ٨٠أو ما يساويه
الصف/السنة  ٨٨أو ما يساويه
الصف/السنة  ٨٢أو ما يساويه
الصف/السنة  ٩أو ما يساويه أو دون ذلك

(إذا لم تكن قد إلتحقت بالمدرسة ،ضع إخشارة عند ’الصف/السنة  ٩أو ما يساويه أو دون ذلك‘)
ما هي مجموعة عملك؟ ______ (أدخِل إما الرقم  ،١ ،٠ ،٨أو  .٤الرجاء إختيار مجموعة العمل المالئمة للوالدين من الالئحة المُبيَّنة في
المُرفق ( .)٨وإذا كنت ال تعمل حاليًا في عمل لقاء أجر لكنك قد عملت خالل اإلثنى عشر خشهرًا الماضية ،الرجاء استعمال آخر فئة عمل من
الالئحة .لكن إذا كنت لم تشارك في عمل مدفوع األجر خالل اإلثنى عشر خشهرًا الماضية ،فإكتب ’ ‘١أعاله).

بيانات الوالد/ولي األمر ()٠
اللقب ____ :اإلسم األول ____________ :اإلسم الثاني ______________ :اسم العائلة______________ :
الرجاء ذكر طبيعة العالقة بالتلميذ__________________________________________ ___________:
الرجاء تحديد ما إذا كنت تحظى بِـ:

العناية اليومية بالتلميذ

المسؤولية عن تسديد الرسوم والتكاليف:

نعم

أو

العناية طويلة األمد بالتلميذ.

ال إذا كان الجواب ال ،مَنْ المسؤول_________________:

العنوان البريدي (إذا كان مختلفًا عن عنوان التلميذ السكني):
_______________________________________________________________________
هاتف (المنزل):

______________________ البريد اإللكتروني______________________________ :

العمل/موقع العمل__________________________________________________________________ :

هاتف (العمل):

__________________________ الهاتف المحمول___________________________ :

هل تتكلم اإلنجليزية بشكل أساسي في البيت؟ ……………………………………………………….

هل تتكلم لغة أخرى غير اإلنجليزية في المنزل؟
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(إن كانت هناك أكثر من لغة واحدة ،إذكر اللغة األكثر خشيوعًا في البيت) ____________________________
نعم ،لغة أخرى ــ الرجاء تحديدها:
ال ،اإلنجليزية فقط
هل تتكلم لغة أخرى غير اإلنجليزية في المنزل؟
(إن كانت هناك أكثر من لغة واحدة ،إذكر اللغة األكثر خشيوعًا في البيت) ____________________________
ما هو المستوى المدرسي األقصى الذي أتممته من المدرسة
اإلبتدائية أو الثانوية؟
الصف/السنة  ٨٠أو ما يساويه
الصف/السنة  ٨٨أو ما يساويه
الصف/السنة  ٨٢أو ما يساويه
الصف/السنة  ٩أو ما يساويه أو دون ذلك

ما هو أعلى مستوى تعليمي أتممته من الدراسة؟
إجاوة جامعية أو أعلى
دبلوم متقدم  /دبلوم
خشهادات من  ٨إلى ( ٤تشمل الشهادات الحرفية )
ليس لدي أي مؤهل مدرسي

(إذا لم تكن قد إلتحقت بالمدرسة ،ضع إخشارة عند ’الصف/السنة  ٩أو ما يساويه أو دون ذلك‘)
ما هي مجموعة عملك؟ ______ (أدخِل إما الرقم  ،١ ،٠ ،٨أو  .٤الرجاء إختيار مجموعة العمل المالئمة للوالدين من الالئحة المُبيَّنة في
المُرفق ( .)٨وإذا كنت ال تعمل حاليًا في عمل لقاء أجر لكنك قد عملت خالل اإلثنى عشر خشهرًا الماضية ،الرجاء استعمال آخر فئة عمل من
الالئحة .لكن إذا كنت لم تشارك في عمل مدفوع األجر خالل اإلثنى عشر خشهرًا الماضية ،فإكتب ’ ‘١أعاله).

بيانات اإلتصال باآلخرين
اللقب ____ :اإلسم األول ____________ :اإلسم الثاني ______________ :اسم العائلة______________ :
الرجاء ذكر طبيعة العالقة بالتلميذ__________________________________________ ___________:
العنوان البريدي (إذا كان مختلفًا عن عنوان التلميذ السكني):
_______________________________________________________________________
هاتف (المنزل):

______________________ البريد اإللكتروني______________________________ :

العمل/موقع العمل__________________________________________________________________ :

__________________________ الهاتف المحمول___________________________ :

هاتف (العمل):

الرجاء إخشعار المدرسة إن كان هناك أي خشخص آخر تريدون إدراج اسمه لإلتصال.
التوقيع
اسم الشخص الذي يقوم بتسجيل التلميذ:
اللقب ____ :اإلسم األول ____________ :اإلسم الثاني ______________ :اسم العائلة______________ :
الرجاء ذكر طبيعة العالقة بالتلميذ__________________________________________ ___________:
إذا كان هذا التسجيل لإللتحاق بروضة أطفال ،إنني أصرِّح بأن هذا هو طلب التسجيل الوحيد.
التوقيع _____________________________________ :التاريخ________________________________ :
(يمكن للقاصرين المُستقلين واآلخرين الذين بلغوا  ٨١سنة أو أكثر التوقيع باألصالة عن أنفسهم)

موافقة المدير
_______________________________

( Principal’s signatureتوقيع المدير)
(غير موافق) ( / Not approvedموافق) Approved
(التاريخ) _________________ :Date
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المرفق ()٠
[Insert
]Logo
)(optional

استمارة تصريح
إننا نهدف في مدرسة ] [Insert name of schoolإلى تزويد طفلكم بأكبر سلسلة من فر التعلُّم واإلحتفاء بالتعلُم متى
أمكن ذلك .وغالبًا ما يتطلب ذلك الحصول على بعض أخشكال الموافقة والتصريح من أهالي التلميذ .وتطلب منكم هذه اإلستمارة
التصريح (أو عدم التصريح) لمشاركة طفلكم  /واستعماله  /وصوله إلى عدد من نواحي البرنامج المدرسي .وسنقوم في كل
األوقات ببذل أفضل جهودنا لممارسة المعايير النموذجية فيما يخص واجب الرعاية واإلعتناء بالطفل.

تصريح وسائط اإلعالم
غالبًا ما يتم نشر أعمال األطفال و/أو وصورهم تقديرًا لإلمتياو أو الجهود وقد تظهر هذه في الصحف وعلى اإلنترنت وفي
النشرات اإلخبارية أو عبر الفيلم أو الفيديو .كما قد تتضمن هذه أسماء األطفال لكن دون ذكر بيانات اإلتصال .إن الصور
واألعمال التي تتم في المدرسة ستُحفظ لمدة ال تتجاوو الفترة الضرورية لخدمة الغايات واألهداف المذكورة أعاله وسيتم
تخزينها والتخلُّص منها بطريقة آمنة.
نعم ،أصرِّح لطفلي كي يتم نشر صورته/صورتها و/أو عمله كما هو مشروح وموصوف أعاله.
ال ،إنني ال أصرِّح بذلك.
إضافة إلى ذلك ،راجع المُرفق (و) من سياسة الطالب عبر اإلنترنت.

الوصول إلى اإلنترنت واستعمالها
إن استعمال الطالب لإلنترنت يتم إستنادًا إلى سياسة المدرسة (متوافرة من مكتب اإلدارة أو عبر موقع المدرسة اإللكتروني).
كما إن استعمال الطالب لإلنترنت مشروط بالتقيُّد بالئحة خشروط مُستعملي اإلنترنت.
نعم ،إن طفلي مُصرَّح له استعمال اإلنترنت استنادًا إلى سياسة المدرسة.
ال ،ال أسمح لطفلي باستعمال اإلنترنت.
إضافة إلى ذلك ،راجع المُرفق (و) من سياسة الطالب عبر اإلنترنت.

تصريح بالمشاهدة
غالبًا ما يشاهد األطفال تسجيالت الفيديو/األقرا المُدمجة ــ دي في دي /الوثائق التلفزيونية كجزء من تعلُّمهم .إن الغالبية
الساحقة من هذه المواد مُصنَّفة ’ ‘Gللمشاهدة العامة وال تتطلَّب الحصول على تصريح لمشاهدتها .لكن قد يحدث أحيانًا وجود
مادة مُصنَّفة ’ ‘FGــ يوصى المشاهدة بوجود األهالي ــ وتتطلَّب منا أن نحصل على تصريح ذوي الطالب لمشاهدتها.
نعم ،أصرِّح لطفلي بمشاهدة المواد التي تحمل تصنيف ’ ‘FGإذا وجد المُدرِّس وإدارة المدرسة أن المادة مالئمة.
ال ،ال أسمح لطفلي بالمشاهدة.

النزهات المحلية
يمشي األطفال أحيانًا ضمن إطار المنطقة المحلية في نزهات/رحالت محلية تحت إخشراف المُدرِّس ويحضرون األنشطة في
المالعب والحدائق المحلية والمحميات الطبيعية والمكتبة العامة البلدية أو إلى مركز التسوُّق .وسيتم إخشعار ذوي الطالب في كل
مرة نعتزم القيام برحلة/نزهة محلية.
نعم ،أصرِّح لطفلي المشاركة في الرحالت/النزهات المحلية تحت إخشراف أحد المدرسين والتي قد تتطلَّب المشي سيرًا
على األقدام إلى ومن المدرسة.
ال ،ال أصرِّح لطفلي بالمشاركة.

يوجد أيضًا نشرة إخبارية مدرسية يمكن الوصول إليها عبر موقعها اإللكتروني .الرجاء اإلخشتراك في هذه النشرة عبر
……………………… .[school to include this sentence re the website and newsletter if they wish] iii
اسم الطالب:

________________________________

السنة/الصف/الغرفة_________________ :

اسم الشخص المُوقِّع على إستمارة التصريح:
اللقب ___ :اإلسم األول __________ :اإلسم الثاني ___________ :اسم العائلة_____________ :
الرجاء ذكر طبيعة العالقة بالتلميذ (مثالً ،الوالد/ة /ولي األمر/الشخص المسؤول)_______________________ :
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