سال ثبت نام__________ :

FARSI

[ Insert
]Logo
)(optional

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

___________

[Insert School Name

]

فرم ثبت نام دانش آموز

(برای ثبت نام در مدارس عمومی استرالیای غربی)
این فرم می بایست برای کودکانی که مدرسه با درخواست ثبت نام آنها موافقت کرده است تکمیل شود .این فرم باید برای کودکانی که در
سال تحصیلی گذشته در این مدرسه ثبت نام نشده اند و همه دانش آموزان پیش دبستانی تکمیل گردد .برای دانش آموزان کالس های
تحصیلی الزامی که سال گذشته در مدرسه ثبت نام کردند ،چنانچه نیاز دارند فرم را به روز کنند ،لطفاً مدرسه را از هرگونه تغییر در
مشخصات خود بصورت مستقیم مطلع کنند.
لطفاً پیش از ارائه فرم ثبت نام به مدرسه ،برگه اطالع رسانی والدین در مورد ثبت نام در مدارس عمومی استرالیای غربی که به همراه
فراهم شده را مطالعه کنید.
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 valueچک شده  "Checkedرا انتخاب کرده و روی  OKکلیک کنید.

مشخصات دانش آموز
نام خانودگی قانونی (چنانچه متفاوت باشد)___________________:

نام خانوادگی________________________________:

نام خانوادگی پیشین (اگر مرتبط باشد)_______________________________________________________________ :
نام اول _______________________ :

نام دوم ________________________ :نام سوم__________________ :

نام اول ترجیح داده شده_____________________________________________________________ ___________:
آدرس ایمیل______________________________________________________________________________ :
جنسیت:

تاریخ تولد_____/_____/______ :

مذکر

مونث

آدرس محل سکونت__________________________________________________________________________ :
___________________________________________________________ کد پستی____________________ :
تلفن (منزل)__________________________________:

شماره تلفن همراه دانش آموز (اگر مرتبط باشد)______________ :

شماره پالک خودرو (اگر مرتبط باشد) ______________________________
نام کامل برادرها و خواهرهایی که به این مدرسه می آیند:
______________________________________________________________________________________
دان ش آموز ب ا چه اف رادی زن دگ ی می ک ند

هر دو ولی ............. ................................
ولی/سرپرست/مراقبت کننده ........................... 1
ولی/سرپرست/مراقبت کننده ........................... 2
فرد صغیر مستقل است ...................................

سایر ...................................... ................................
نام
__________________

نسبت با دانش آموز
____________________

(قانون  3مقررات آموزشی مدارس مصوب )2222

برای کسب اطالعات در مورد ممنوعیت های دسترسی ،به بخش محرمانه این فرم مراجعه کنید.

افرادی که بتوانیم در موا قع اضطراری با آنها تماس بگیریم را نام ببرید (افراد را به ترتیب اولویت مشخص کنید):
نسبت با دانش آموز
شماره تلفن همراه
شماره تلفن
نام
________________ .1

_________________

_______________

_________________

________________ .2

_________________

_______________

_________________

________________ .3

_________________

_______________

_________________
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مشخصات دانش آموز  -اطالعات اضافی
ملیت (اختیاری)_________________________________ :

کشور محل تولد_______________________________ :

مذهب . ____________ :آیا دانش آموز را باید از کالس های آموزش های مذهبی بازداشت؟

خیر

بله

زبان اصلی دانش آموز_______________________________ :
پیشینه دانش آموز ……………………………………………….. :بومی ابوریجینی
……………………………………………… .........جزی ره ن ش ین ت ن گه ت ورس ()I O
…………………………………………………… ..هم ب ومی اب وری ج ی نی و هم I O

بله
بله
بله

آی ا دان ش آموز در خان ه ب ه زب ان ی غ یر از زبان انگلیسی صحبت می کند؟ …………………………..
آی ا دان ش آموز در خانه عمدتاً به زبان انگلیسی صحبت می کند؟ …..............………………………..

بل ه
بل ه

(اگر در خانه به بیش از یک زبان صحبت می کند ،زبانی که
بیشتر به آن صحبت می شود را مشخص کنید).

خ یر
خ یر

خیر ،فقط انگلیسی صحبت می شود
بله  -لطفًا زبان دیگر را مشخص کنید_________________ :

شهروند استرالیا/اقامت دائم استرالیا………………...………………………………………………….. :
تاریخ ورود به استرالیا___________ :

خیر
خ یر
خ یر

بله

خیر

شماره طبقه بندی ویزا ____________ :تاریخ انقضای طبقه بندی ویزا_________ :

دانشجوی بین المللی که باید شهریه کامل را پرداخت کن ………..…………………………………………..

بله

خیر

آیا دانش آموز هیچ یک از کمک هزینه های زیر را دریافت می کند:
کمک هزینه دبیرستان Secondary Assistance

کمک هزینه جوانان Youth Allowance

کمک هزینه کودکان منزوی )Assistance for Isolated Children (AIC

کمک هزینه Abstudy

نام مدرسه قبلی____________________________________________________________________________ :
علت تغییر مدرسه (اختیاری)____________________________________________________________________ :
چنانچه دانش آموز پیش از این برای تحصیل در خانه ثبت نام شده بود ،منطقه آموزشی را قید کنید_____________________________ :
علت جابجایی (اختیاری)______________________________________________________________________ :

محرمانه
ممنوعیت دسترسی  -آیا این دانش آموز در ارتباط با مراقبت ،رفاه و پرورش تابع حکمی دادگاهی است؟ ...................

بله

خیر

چنانچه پاسخ بله است ،لطفًا نوع حکم را قید کنید و مدارک مدلل را به پیوست ارائه دهید.

______________________________________________________________________________
آیا این کودک تحت مراقبت مدیر کل اداره محافظت از کودکان و حمایت از خانواده ها Department for Child Protection and Family
خیر
بله
) Support (CPFSاست؟

چنانچه پاسخ بله است ،لطفًا نام مدیر پرونده  ،CPFSو منطقه  CPFSو شماره تماس آنها را قید کنید.
_____________________________________________________________________________

رضایت نامه ها
در ضمیمه  ،2جویای دریافت رضایت والدین برای انواع فعالیت های مرتبط با مدرسه می باشیم.
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مشخصات دانش آموز  -پزشکی/سالمت
عالوه بر اطالعات ارائه شده در زیر ،یک فرم مجزا (خالصه مراقبت های بهداشتی دانش آموز) که از طریق مدرسه موجود می باشد ،باید برای همه
دانش آموزان تکمیل گردد.
توجه :برای دانش آموزان شناسایی شده با بیماری های پزشکی که در مدرسه نیاز به حمایت دارند ،فرم/های اضافی توسط مدرسه فراهم خواهد شد.
آیا دانش آموز ناتوانی یا معلولیت دارد؟

بله

خیر

چنانچه پاسخ بله است ،لطفًا نوع ناتوانی یا معلولیت را قید کنید:

______________________________________________________________________________
لطفاً مشخص کنید که آیا مدارکی مرتبط با ناتوانی یا معلولیت فرزند خود را در هیچ یک از موارد مشخص شده در زیر در اختیار دارید .نسخه هایی
از این مدارک برای پرونده مدرسه مورد نیاز خواهد بود.
اختالل روانی شدید
تأخیر در رشد جهانی (پیش از  6سالگی)
اختالل در بینایی
معلولیت جسمانی

اختالل طیف اوتیسم
ناشنوایی یا کاهش ظرفیت شنوایی
اختالل گفتاری و زبانی خاص
ناتوانی هوشی
آیا دانش آموز بیماری پزشکی یا نیاز به مراقبت های بهداشتی ویژه دارد؟ بله
چنانچه پاسخ بله است ،لطفاً مشخص کنید.
آلرژی  -آنافیالکسی
آلرژی  -سایر موارد ___________________
آسم (تنگی نفس)
دیابت
میگرن/سردردهای تشخیص داده شده
اختالل تشنج (مانند صرع)

خیر
مشکل شنوایی (مانند عفونت گوش میانی)

مشکالت سالمت روان یا رفتاری (افسردگی ،اختالل کم توجهی /ADD
اختالل کم توجهی  -بیش فعالی )ADHD
نیاز مراقبت های بهداشتی ویژه (مانند تغذیه با لوله)
سایر موارد________________________________ :

مطب پزشکی (نام و آدرس)______________________________________________________________ :
______________________________________________________________________________
نام پزشک_____________________________________ :

تلفن_____________________________ :

مطب دندانپزشکی (در صورت مرتبط بودن ،نام و آدرس)_______________________________________________ :
نام داندانپزشک _______________________________________ :تلفن_____________________________ :
______________________________________________________________________________
شماره مدیکر  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ : Medicareتاریخ اعتبار_________ / ___ :
کارت مراقبت های بهداشتی (در صورت مرتبط بودن):
تاریخ اعتبار_____________ :

بله

خیر .چنانچه پاسخ بله است ،لطفًا شماره کارت را ارائه دهید _______

آیا پوشش خدمات آمبوالنس دارید؟ .......................... ................................ ................................

بله

خیر

(چنانچه وضعیت اضطراری پزشکی پیش بیآید ،از والدین یا سرپرستان انتظار می رود هزینه آمبوالنس را پرداخت نمایند)

مشخصات ولی/سرپرست
م شخ صات ول ی /سرپ ر ست 1
عنوان ___ :نام اول ______ _________ :نام دوم _______________ :نام خانوادگی______________ :
لطفاً نسبت خود با دانش آموز را مشخص کنید:
__________________________________________
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لطفاً مشخص کنید آیا:

مراقبت روز به روز دانش آموز را به عهده دارید یا
بله

پرداخت صورتحساب هزینه ها و مخارج به عهده شما است:
دارد_______________________ :

مراقبت بلند مدت دانش آموز را به عهده دارید.
خیر

اگر پاسخ خیر است ،چه فردی مسئولیت آنها را به عهده

آدرس پستی (چنانچه از آدرس محل سکونت دانش آموز متفاوت است):
______________________________________________________________________________________
تلفن (منزل)___________________________:

آدرس ایمیل_________________________________________ :

شغل/محل کار______________________________________________________ _______________________ :
شماره تلفن همراه_________________________________ :

تلفن (محل کار)_____________________________:

آیا در خانه عمدتاً به زبان انگلیسی صحبت می کنید؟ ………………………………………………..…..

بله

خیر

بله  -لطفًا زبان دیگر را مشخص کنید:
خیر ،فقط انگلیسی
آیا در خانه به زبان غیر از زبان انگلیسی صحبت می کنید؟
(اگر در خانه به بیش از یک زبان صحبت می کند ،زبانی که اغلب به آن صحبت می شود را مشخص کنید_______________________ ).
باالترین سطح تحصیالت تخصصی که تکمیل کرده اید چه می باشد؟
completed
لیسانس یا باالتر
فوق دیپلم/دیپلم
گواهی تحصیالت  1تا ( 1از جمله گواهی فنی و حرفه ای)
تحصیالت غیر مدرسه ای نداشته اید

باالترین سطح تحصیالت دبستانی یا دبیرستانی که تکمیل کرده اید چه
می باشد؟
کالس  12یا برابر آن
کالس  11یا برابر آن
کالس  12یا برابر آن
کالس  9یا برابر آن یا سطحی پایین تر

(اگر هرگز به مدرسه نرفته اید" ،کالس  9یا برابر آن یا سطحی پایین تر" را عالمت گذاری کنید)
گروه شغلی شما چیست؟ __________ (شماره  3 ،2 ،1یا  4را وارد کنید .لطفاً گروه شغلی متناسب والدین را از فهرست ارائه شده در ضمیمه  1انتخاب کنید.
چنانچه در حال حاضر شغلی با درآمد ندارید ،ولی طی  12ماه اخیر کار می کرده اید ،لطفاً شغل آخر خود را وارد کنید .با این وجود ،اگر طی  12ماه اخیر شغلی با
درآمد نداشته اید ،عدد " "1را در جای خالی وارد کنید.

مشخصات ولی/سرپرست 2
عنوان ___ :نام اول _______________ :نام دوم _______________ :نام خانوادگی______________ :
لطفاً نسبت خود با دانش آموز را مشخص کنید:
__________________________________________
لطفاً مشخص کنید آیا:

مراقبت روز به روز دانش آموز را به عهده دارید یا

پرداخت صورتحساب هزینه ها و مخارج به عهده شما است:
دارد_______________________ :

بله

مراقبت بلند مدت دانش آموز را به عهده دارید.
خیر

اگر پاسخ خیر است ،چه فردی مسئولیت آنها را به عهده

آدرس پستی (چنانچه از آدرس محل سکونت دانش آموز متفاوت است):
______________________________________________________________________________________
تلفن (منزل) __________________________________:آدرس ایمیل_____________________________________ :
شغل/محل کار _____________________________________________________________________________ :
تلفن (محل کار) ______________________________:شماره تلفن همراه__________________________________ :
بله  -لطفًا زبان دیگر را مشخص کنید:
خیر ،فقط انگلیسی
آیا در خانه به زبان غیر از زبان انگلیسی صحبت می کنید؟
(اگر در خانه به بیش از یک زبان صحبت می کند ،زبانی که اغلب به آن صحبت می شود را مشخص کنید_______________________ ).
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باالترین سطح تحصیالت دبستانی یا دبیرستانی که تکمیل کرده اید چه
می باشد؟
کالس  12یا برابر آن
کالس  11یا برابر آن
کالس  12یا برابر آن
کالس  9یا برابر آن یا سطحی پایین تر

باالترین سطح تحصیالت تخصصی که تکمیل کرده اید چه می باشد؟
completed
لیسانس یا باالتر
فوق دیپلم/دیپلم
گواهی تحصیالت  1تا ( 1از جمله گواهی فنی و حرفه ای)
تحصیالت غیر مدرسه ای نداشته اید

(اگر هرگز به مدرسه نرفته اید" ،کالس  9یا برابر آن یا سطحی پایین تر" را عالمت گذاری کنید)
گروه شغلی شما چیست؟ __________ (شماره  3 ،2 ،1یا  4را وارد کنید .لطفاً گروه شغلی متناسب والدین را از فهرست ارائه شده در ضمیمه  1انتخاب
کنید .چنانچه در حال حاضر شغلی با درآمد ندارید ،ولی طی  12ماه اخیر کار می کرده اید ،لطفاً شغل آخر خود را وارد کنید .با این وجود ،اگر طی  12ماه اخیر
شغلی با درآمد نداشته اید ،عدد " "1را در جای خالی وارد کنید(.

مشخصات سایر افراد جهت تماس
عنوان ___ :نام اول _______________ :نام دوم _______________ :نام خانوادگی______________ :
لطفاً نسبت خود با دانش آموز را مشخص کنید:

____________________________________________________

آدرس پستی (چنانچه از آدرس محل سکونت دانش آموز متفاوت است):
_____________ _________________________________________________________________________
تلفن (منزل) _________________________________:آدرس ایمیل______________________________________ :
شغل/محل کار _____________________________________________________________________________ :
تلفن (محل کار)_______________________________:

شماره تلفن همراه____________________________ :

چنانچه مایل هستید افراد دیگری را در پرونده دانش آموز به ثبت برسانید ،لطفاً مدرسه را مطلع کنید.

امضا
نام فردی که دانش آموز را ثبت نام می کند:

عنوان ___ :نام اول _______________ :نام دوم _______________ :نام خانوادگی______________ :
نسبت با دانش آموز:

___________________________________________________ :

این فرم برای ثبت نام فرزندم در مهدکودک می باشد ،و من بدین وسیله اعالم می کنم که این تنها درخواست ثبت نام او است.
امضا ____________________________________________ :تاریخ_________________________ :
(افراد صغیر مستقل و آنان که  11سال به باالتر سن دارند می توانند از جانب خود امضا کنند)

موافقت مدیر

_______________________________
امضا مدیر
موافقت شد  /موافقت نشد
تاریخ_________________ :
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ضمیمه 2
[ Insert
]Logo
)(optional

رضایت نامه
در ] [Insert name of schoolهدف ما ارائه وسیعترین طیف فرصت های یادگیری به فرزند شما و ارج نهادن به
یادگیری در هر جا که امکان پذیر است ،می باشد .برای انجام این کار اغلب نیاز به دریافت نوعی رضایت والدین می باشیم.
در این فرم از شما خواسته می شود به مشارکت فرزندتان و استفاده/دسترسی او به جنبه های متنوع برنامه های مدرسه
رضایت دهید (یا عدم رضایت خود را مشخص کنید) .ما در همه زمان نهایت تالش خود را برای به کارگیری استانداردهای
نمونه در ارتباط با وظیفه مراقبتی مان انجام می دهیم.
رضایت به نشر تصاویر/کارها
ت صاویر کودکان و/یا کارهای آنها اغلب به منظور تحسین برتری یا تالش آنها به نشر می رسد و ممکن است در روزنامه
ها ،در اینترنت ،در خبرنامه ها یا در فیلم یا ویدئو ظاهر شوند .نام آنها نیز ممکن است قید شود ولی مشخصات تماس آنها
انتشار نمی یابد .کارها/تصاویر ثبت شده توسط مدرسه برای مدت بیشتر از نیاز جهت مقاصد ذکر شده در باال نگهداری نمی
شود و بصورت ایمن نگهداری شده و به دور انداخته می شود.
بله ،من به نشر تصویر و/یا کارهای فرزندم ،همانگونه که در باال شرح داده شده است ،رضایت می دهم.
خیر ،من رضایت نمی دهم.
عالوه بر این ،به ضمیمه  Fسیاست آنالین دانش آموزان مراجعه کنید.

دسترسی به اینترنت
دسترسی دانش آموز به اینترنت در مطابقت با سیاست مدرسه (که از طریق دفتر مدرسه یا وب سایت مدرسه موجود می
باشد) فراهم می شود .دسترسی دانش آموز مشروط به رعایت اصول رفتاری مصرف کننده می باشد.
بله ،فرزند من اجازه دارد در مطابقت با سیاست مدرسه به اینترنت دسترسی داشته باشد.
خیر ،من رضایت نمی دهم.
عالوه بر این ،به سیاست مدرسه در سیاست آنالین دانش آموزان مراجعه کنید.

رضایت به تماشای برنامه های تلویزیونی
کودکان اغلب ویدئوها /دی وی دی ها /مستندهای تلویزیونی را بعنوان بخشی از یادگیری خود تماشا می کنند .تقریباً همیشه
این برنامه ها رتبه بندی " "Gدارند و نیاز به کسب رضایت والدین وجود ندارد .گهگاهی برخی از برنامه ها با رتبه بندی
" "PGمناسب می باشند و برای دیدن این برنامه ها ما نیاز به اجازه والدین داریم.
بله ،من به تماشای برنامه هایی با رتبه بندی " "PGتوسط فرزندم ،چنانچه معلم و مدیریت مدرسه آنها را مناسب
بدانند ،رضایت می دهم.
خیر ،من رضایت نمی دهم.
گردش های آموزشی/تفریحی محلی
کودکان اغلب پیاده در منطقه محلی به گردش های آموزشی و تفریحی ،تحت نظارت معلم خود ،می روند و در فعالیت هایی
در پارک های محلی ،پارک های حفاظت شده ،سایر مدارس ،کتابخانه شورای شهر یا مراکز خرید مشارکت می کنند .در
تمامی این مواقع ،والدین پیشاپیش از این گردش هاش آموزشی و تفریحی مطلع خواهند شد.
بله ،من به مشارکت فرزندم در گردش های آموزشی و تفریحی محلی تحت نظارت معلم که شامل پیاده روی از
مدرسه و به مدرسه می شود رضایت می دهم.
خیر ،من رضایت نمی دهم.
خبرنامه مدرسه همچنین از طریق وب سایت قابل دسترسی می باشد .لطفاً مشترک  www..........................شوید.
.] [school to include this sentence re the website and newsletter if they wish
نام دانش آموز________________________________ :

سال/کالس/اتاق_______________ :

نام فردی که رضایت نامه را به امضا می رساند:
عنوان ___ :نام اول _______________ :نام دوم _______________ :نام خانوادگی______________ :
لطفا_________________ :
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