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Tahun pendaftaran: _____

[Insert
Logo]
(optional)

Tingkat tahun:

*(TEMPLATE)

_______

*Schools may adjust this form if necessary provided all required information is included.

[Insert School Name]

FORMULIR PENDAFTARAN SISWA
(Untuk pendaftaran di Sekolah Negeri di Western Australian)
Formulir ini harus dilengkapi untuk anak-anak yang aplikasinya telah diterima oleh sekolah ini.
Formulir ini ditujukan bagi anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah pada tahun sebelumnya dan
bagi semua siswa Pra-SD. Bagi para siswa yang berada dalam tahun-tahun wajib sekolah yang terdaftar
pada tahun sebelumnya, tolong beri tahu langsung kepada sekolah jika ada perubahan yang diperlukan
untuk memperbarui formulir ini
Silakan baca Informasi untuk Orangtua tentang Pendaftaran di sekolah negeri di Western Australia sebelum
memasukkan Formulir Pendaftaran ke sekolah.
Catatan: Jika Anda mengetik informasi ke formulir ini, klik ganda kotak cek
‘Checked’ di bawah bagian Default value dan klik OK. misal
.

dan pilih tombol radio

KETERANGAN RINCI SISWA
Nama belakang:_______________________ Nama Belakang Sah (jika berbeda): _____________________
Nama belakang sebelumnya (jika ada):
______________________________________________________________________________________
Nama Pertama: ___________________ Nama Kedua: ______________ Nama Ketiga: ________________
Nama pertama yang dipilih:________________________________________________________________
Alamat e-mail:
Tanggal lahir:

_______________________________________________________________________
_____/_____/_________ Jenis kelamin:

Laki-laki

Perempuan

Alamat Tempat Tinggal: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________ Kode Pos: _________________
Telepon (Rumah): ______________________________ No. HP siswa (jika ada): ____________________
Registrasi mobil (jika ada): _______________________________
Nama lengkap saudara dan saudari yang menghadiri sekolah ini:
______________________________________________________________________________________
Siswa tinggal dengan:
Kedua orangtua .......................................
Orangtua/Wali/Pengasuh 1 ......................
Orangtua/Wali/Pengasuh 2 ......................
Anak bawah umur yang independen ........

Lainnya ........................................................................
Nama
Hubungan dengan siswa
_______________________

____________________

(Reg3. School Education Regulations 2000)

Untuk informasi mengenai pembatasan akses, lihat bagian Rahasia dalam formulir ini.
Kontak dalam Keadaan Gawat Darurat (Tolong sebutkan kontak sesuai urutan orang yang diutamakan):
Nama

No. Telp

No. HP

Hubungan dengan siswa

1. ___________________________ _________________ _________________ ____________________
2. ___________________________ _________________ _________________ ____________________
3. ___________________________ _________________ _________________ ____________________
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KETERANGAN RINCI SISWA – INFORMASI TAMBAHAN
Kewarganegaraan (pilihan): ________________________ Negara tempat lahir:_______________________
Agama: ________________. Apa siswa perlu ditarik dari pelajaran agama?

YA

TIDAK

Bahasa pertama siswa: ______________________________
Apa siswa ini keturunan: ..................................... Aborigin
........................................... ……………………....Penduduk Pulau Torres Strait (TSI)
........................................... ………………………Aborigin dan TSI
Apa siswa berbicara dalam bahasa lain selain bahasa Inggris di rumah?.......................
Apa siswa pada utamanya berbicara dalam bahasa Inggris di rumah?...........................
(Jika ada lebih dari satu bahasa, sebutkan satu
TIDAK, bahasa Inggris saja
yang paling sering dipakai.)

YA
YA
YA

TIDAK
TIDAK
TIDAK

YA
YA

TIDAK
TIDAK

YA, lain-lain – tolong sebutkan: ___________________

Kewarganegaraan/Penduduk Tetap Australia:………………………………………………

YA

TIDAK

Tanggal tiba di Australia: ____________ No. Sub-kelas visa: _________ Tanggal berakhir No. Sub-kelas visa: _________
Membayar Biaya Internasional (jika tahu):…………………………………………………...

YA

TIDAK

Apa siswa menerima salah satu dari santunan-santunan berikut:
Secondary Assistance [Bantuan Sekunder]

Youth Allowance [Santunan bagi Pemuda]

Assistance for Isolated Children (AIC) [Bantuan bagi Anak-anak Terisolasi]

Abstudy

Sekolah Sebelumnya: ____________________________________________________________________
Alasan mengganti sekolah (pilihan): _________________________________________________________
Jika sebelumnya terdaftar pada Pendidikan di Rumah (Home Education), sebutkan Wilayah Pendidikan
(Education Region): ______________________________________________________________________
Alasan pindah (pilihan): ___________________________________________________________________
RAHASIA
Pembatasan Akses – Apa siswa ini terikat pada perintah pengadilan tentang masalah pengasuhan,
kesejahteraan dan perkembangannya?..............................................................................
YA
If YA, tolong sebutkan dan lampirkan dokumen pendukung.

TIDAK

_____________________________________________________________________________________
Apa siswa ini berada dalam pengasuhan Direktur Jenderal Departemen Perlindungan Anak dan Bantuan
Keluarga (Department for Child Protection and Family Support’s (CPFS) Director General)?
.............................................................................................................................................
YA
TIDAK
If YA, tolong sebutkan nama Manajer Kasus dari CPFS, Distrik CPFS-nya dan nomor telepon mereka yang
dapat dihubungi.
______________________________________________________________________________________
FORMULIR PERSETUJUAN
Persetujuan orangtua untuk beragam aktivitas yang berhubungan dengan sekolah diminta dalam
LAMPIRAN 2.
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RINCIAN KETERANGAN SISWA – MEDIS/KESEHATAN
Selain informasi di bawah ini, satu formulir terpisah (ringkasan perawatan kesehatan siswa) yang tersedia di
sekolah harus dilengkapi bagi semua semua siswa.
Catatan: Bagi para siswa yang diidentifikasi memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan bantuan di
sekolah, formulir tambahan akan disediakan oleh sekolah.
Apakah siswa ini memiliki disabilitas?
Jika YA, sebutkan rincian disabilitasnya:

YA

TIDAK

______________________________________________________________________________
Tolong sebutkan bidang disabilitas anak Anda yang dokumentasinya Anda miliki dari bidang-bidang di
bawah ini. Salinan dokumentasi ini akan diminta untuk catatan sekolah.
Gangguang Spektrum Autisme (Autism Spectrum Disorder)
Gangguan Kejiwaan Parah
Tuna Rungu atau Sulit Mendengar
Penundaan Perkembangan Global (Global Developmental Delay) (sebelum usia 6 tahun)
Gangguan Kemampuan Berbahasa Tutur Khusus (Specific Speech Language Impairment)
Gangguan Penglihatan
Disabilitas Intelektual
Disabilitas Fisik
Apa siswa ini mempunyai kondisi medis atau kebutuhan perawatan kesehatan intensif? YA 
TIDAK 
If YA, tolong sebutkan.
Alergi – Anafilaksis
Kondisi pendengaran (misalnya otitis media)
Alergi – Lain-lain ________________
Kesehatan jiwa atau masalah perilaku (misal:
Asma
depresi, ADD/ADHD)
Diabetes
Kebutuhan Perawatan Kesehatan Intensif
Migrain atau sakit kepala terdiagnosa
(misalnya pemberian makan lewat selang)
Gangguan Kejang/Seizure Disorder
Lainnya: ____________________________________
(misalnya epilepsi)
______________________________________________
Praktik Medis (Nama dan Alamat): __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nama Dokter: ___________________________________

Telepon: ___________________________

Praktik Bedah Gigi (jika ada, nama dan alamat): _______________________________________________
Nama Dokter Gigi: _______________________________

Telepon: ____________________________

______________________________________________________________________________________
No. Medicare: __ __ __ __

__ __ __ __ __

______ Berlaku hingga: ___ / _________

Kartu Perawatan Kesehatan (jika ada):

YA
TIDAK.
Jika Ya, silakan cantumkan nomor_________________________________ Tanggal Berakhir: ________

Apa Anda mempunyai asuransi ambulans? ..........................................................................

YA

TIDAK

(Jika ada keadaan medis gawat darurat, orangtua atau wali diharapkan membayar biaya ambulans)

RINCIAN KETERANGAN ORANGTUA/WALI
Rincian Keterangan Orangtua/Wali 1
Gelar: ____ Nama Pertama: _____________ Nama Kedua:____________ Nama Belakang: ____________
Sebutkan hubungan dengan siswa:
___________________________________________________
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Tolong sebutkan apa Anda menjalankan :

pengasuhan siswa sehari-hari atau
Pengasuhan siswa jangka panjang.

Penagihan biaya dan beban:
YA
TIDAK
Jika tidak, siapa yang bertanggung jawab: ____________________________________________________
Alamat surat-menyurat (jika berbeda dari alamat tempat tinggal siswa):
______________________________________________________________________________________
Telepon (Rumah): ____________________ Alamat Email: _____________________________________
Pekerjaan/Lokasi tempat kerja: ____________________________________________________________
Telepon (Kerja): ________________________

No. HP: ______________________________________

Apa Anda pada umumnya berbicara dalam bahasa Inggris di rumah? ……………………..
Apa Anda berbicara dalam bahasa lain selain bahasa Inggris di rumah?
TIDAK, bahasa Inggris saja
(Jika ada lebih dari satu bahasa, sebutkan yang paling sering dipakai)

YA

TIDAK

YA, lain-lain – silakan sebutkan:
___________________________

Apa pendidikan SD atau sekolah menengah
tertinggi yang sudah Anda selesaikan?
Kelas12 atau setara
Kelas 11 atau setara
Kelas 10 atau setara
Kelas 9 atau setara atau di bawahnya

Apa tingkat kualifikasi tertinggi yang telah Anda
selesaikan?
Sarjana Strata 1 atau di atasnya
Advanced diploma/Diploma
Certificate I hingga IV (termasuk trade certificate)
Tidak ada kualifikasi non-sekolah

(Jika Anda tidak bersekolah, beri tanda ‘Kelas 9 atau setara atau di bawahnya)
Apa kelompok pekerjaan Anda? _______ (Masukkan 1, 2, 3 atau 4. Tolong pilih kelompok pekerjaan orangtua yang
sesuai dari daftar yang disediakan di LAMPIRAN 1. Jika saat ini Anda tidak bekerja dengan bayaran, namun pernah
memiliki pekerjaan selama 12 bulan terakhir, silakan gunakan pekerjaan terakhir Anda. Namun, jika Anda tidak berkerja
dengan bayaran selama 12 bulan terakhir, masukkan ‘8’ di atas).

Rincian Keterangan Orangtua/Wali 2
Gelar: ____ Nama Pertama: ____________ Nama Kedua:_____________ Nama Belakang: ____________
Sebutkan hubungan dengan siswa: _________________________________________________________
Tolong sebutkan apa Anda menjalankan :
pengasuhan siswa sehari-hari
atau

Pengasuhan siswa jangka panjang.

Penagihan biaya dan beban:
YA
TIDAK
Jika tidak, siapa yang bertanggung jawab: ____________________________________________________
Alamat surat-menyurat (jika berbeda dari alamat tempat tinggal siswa):
______________________________________________________________________________________
Telepon (Rumah):

____________________ Alamat Email: ____________________________________

Pekerjaan/Lokasi tempat kerja: ____________________________________________________________
Telepon (Kerja):

______________________
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Apa Anda pada umumnya berbicara dalam bahasa Inggris di rumah? ……………………

YA

TIDAK

Apa Anda berbicara dalam bahasa lain selain bahasa Inggris di rumah?
TIDAK, bahasa Inggris saja
YA, lain-lain – silakan sebutkan:
_____________________________________________________________________________________
(Jika ada lebih dari satu bahasa, sebutkan yang paling sering dipakai)
___________________________
Apa pendidikan SD atau sekolah menengah
Apa tingkat kualifikasi tertinggi yang telah Anda
tertinggi yang sudah Anda selesaikan?
selesaikan?
Kelas12 atau setara
Sarjana Strata 1 atau di atasnya
Kelas 11 atau setara
Advanced diploma/Diploma
Kelas 10 atau setara
Certificate I hingga IV (termasuk trade certificate)
Kelas 9 atau setara atau di bawahnya
Tidak ada kualifikasi non-sekolah
(Jika Anda tidak bersekolah, beri tanda ‘Kelas 9 atau setara atau di bawahnya)
Apa kelompok pekerjaan Anda? _______ (Masukkan 1, 2, 3 atau 4. Tolong pilih kelompok pekerjaan orangtua yang
sesuai dari daftar yang disediakan di LAMPIRAN 1. Jika saat ini Anda tidak bekerja dengan bayaran, namun pernah
memiliki pekerjaan selama 12 bulan terakhir, silakan gunakan pekerjaan terakhir Anda. Namun, jika Anda tidak berkerja
dengan bayaran selama 12 bulan terakhir, masukkan ‘8’ di atas).

RINCIAN KONTAK LAINNYA
Gelar: ____ Nama Depan: ____________ Nama Kedua: ____________ Nama Belakang: ______________
Sebutkan hubungan dengan siswa: _________________________________________________________
Alamat Surat-menyurat (jika berbeda dari alamat tempat tinggal siswa):
______________________________________________________________________________________
Telepon (Rumah):

____________________ Alamat E-mail: ____________________________________

Pekerjaan/Lokasi tempat kerja: ____________________________________________________________
Telepon (Kerja):

______________________

No. HP :

__________________________________

Tolong beri tahu sekolah jika ada kontak lain yang ingin Anda sertakan.
TANDA TANGAN
Nama orang yang mendaftarkan siswa:
Gelar: ____ Nama Pertama: ____________ Nama Kedua: ___________ Nama Belakang : _____________
Hubungan dengan siswa: _________________________________________________________________
Jika ini merupakan pendaftaran ke Taman Kanak-kanak, saya menyatakan bahwa ini satu-satunya
pendaftaran yang saya buat.
Tanda tangan: ________________________________Tanggal: ___________________________________
(anak bawah umur yang independen dan yang berusia 18 tahun atau lebih boleh menandatangani sendiri)
PERSETUJUAN KEPALA SEKOLAH

______________________________

Tanda tangan Kepala Sekolah

Disetujui / Tidak Disetujui
Tanggal: _________________
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LAMPIRAN 2
[Insert
Logo]
(optional)

Formulir Persetujuan
Di [Insert name of school] kami bertujuan untuk menawarkan beragam kesempatan belajar
seluas mungkin pada anak Anda dan merayakan proses belajar kapan pun. Hal ini seringkali
memerlukan bentuk persetujuan orangtua. Dalam formulir ini, Anda diminta untuk menyetujui (atau
sebaliknya) partisipasi / penggunaan / akses yang dilakukan anak Anda pada beberapa aspek
program sekolah ini. Setiap saat kami berusaha melakukan yang terbaik untuk menerapkan
standar yang baik sehubungan dengan kewajiban kepedulian kami.
PERSETUJUAN MEDIA
Gambar-gambar anak-anak dan/atau hasil karya mereka seringkali dipublikasikan untuk mengakui
dan upaya dan mungkin akan tampil di surat kabar, di internet, di bulleti atau di film atau video.
Nama-nama mereka dapat pula disertakan namun tidak ada rincian kontak yang akan diberikan.
Hasil karya/gambar yang diambil oleh sekolah akan disimpan tidak lebih lama dari waktu yang
diperlukan untuk kepentingan yang dijabarkan di atas dan akan disimpan dan dibuang dengan
aman.
Ya, saya memberi izin mempublikasikan gambar dan/atau hasil karya anak saya seperti
yang dijelaskan di atas.
Tidak, saya tidak memberi izin.
Selain itu, lihat Appendiks F pada Student’s online policy.

AKSES INTERNET
Akses siswa ke internet diberikan sesuai dengan kebijakan sekolah (tersedia di kantor atau situs
web sekolah). Akses siswa bergantung pada kepatuhan akan Kode Praktik para pengguna.
Ya, anak saya diizinkan untuk mengakses internet sesuai dengan kebijakan sekolah.
Tidak, saya tidak memberi izin.
Selain itu, lihat Kebijakan Sekolah dan Student’s online policy.

IZIN MELIHAT/MENONTON
Anak-anak seringkali menonton video/DVD/tayangan documenter di televise sebagai bagian
proses belajar mereka. Tayangan berperingkat ‘G’ hampir selalu ada dan tidak memerlukan
perseutjuan atau izin. Sesekali sesuatu dengan peringkat ‘PG’ juga sesuai dan untuk itu kami
memerlukan izin dari orangtua.
Ya, I setuju anak saya menonton benda-benda dengan peringkat ‘PG’ jika dianggap sesuai
oleh guru dan pihak administrasi sekolah.
Tidak, saya tidak memberi persetujuan.

EKSKURSI LOKAL
Terkadang anak-anak berjalan di dalam area setempat untuk ekskursi minor di bawah
pengawasan guru dan menghadiri aktivitas di taman-taman setempat, cagar alam, sekolah lain,
perpustakaan dewan kota atau pusat perbelanjaan. Pada semua acara, orangtua akan diberi tahu
tentang ekskursi lokal tersebut.
Ya, saya setuju anak saya berpartisipasi dalam ekskursi lokal di bawah pengawasan guru
yang mungkin mengikutsertakan kegiatan berjalan jarak pendek dari dan ke sekolah.

Tidak, saya tidak memberi persetujuan
Sekolah ini juga memiliki Buletin (Newsletter) yang dapat diakses di situs web. Silakan berlangganan
di www……… [school to include this sentence re the website and newsletter if they wish].
Nama siswa: ________________________________

Tahun/Kelas/Ruang: _________________

Nama orang yang menandatangani formulir persetujuan:
Gelar: ___ Nama Pertama: ___________ Nama Kedua: __________ Nama Belakang: ___________
Tolong sebutkan hubungan dengan siswa (misalnya orangtua/wali/penanggungjawab):__________________
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