ARABIC

OFFICE USE ONLY

[Insert
]Logo
)(optional

____________________ Date received:

[School Name
أدخِ ل اسم املدرسة أعاله

]Insert

استمارة طلب تسجيل

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

(للتسجيل واإللتحاق بمدرسة عامة في والية غربي أوستراليا)

إن التالميذ في مرحلة الدراسة اإللزامية المُسجلين في المدرسة ليسوا بحاجة إلى تقديم 1
طلب تسجيل

APPLICATION:
المدرسة
جديد لتلك
NOT ACCEPTED

كل سنة.

ACCEPTED /

إفـــادة
إن المعلومات واإلفادات المُدرجة في طلب التسجيل هذا جميعها صحيحة ودقيقة فيما يخص:
اسم الطفل___________________________________________________________________ :
اسم الشخص الذي يقوم بتسجيل الطفل:
اللقب ____ :االسم األول _____________ :االسم الثاني _____________ :اسم العائلة___________ :
عالقته بالطفل___________________________________________________________ :
الذين تجاوووا  ٨١سنة من العمر تقديم طلب التسجيل نيابة عن نفسهم)
(يمكن للقاصرين المستقلين ولألخشخا

هاتف (منزل):
التوقيع:

_________________

هاتف (عمل) __________________:محمول_________________ :

_______________________________

التاريخ________/____/_____ :

مالحظة :يمكن تسجيل األطفال في روضة أطفال في مدرسة واحدة فقط إما عامة أو خاصة.
مالحظة :إذا إتضح الحقًا أن اإلفادات المُقدمة في هذا الطلب غير صحيحة أو مُضلِّلة ،قد يؤدي ذلك إلى إتخاذ قرار معاكس بشأن الطلب .قد تخضع
المعلومات المُدرجة في هذا الطلب للتدقيق من قِبَل المدرسة.

الوثائق التي يجب تقديمها
الئحة تفقدية بالوثائق:
الرجاء وضع إخشارة ’ *‘Xفي المربع المالئم

لإلخشارة إلى كل وثيقة مُرفقة (أو موقعة) مع هذا الطلب.

*مالحظة :إذا كنت تطبع المعلومات في هذه اإلستمارة ،انقر مرتين في مربع التفقُّد وإختر ور الراديو الموجود أسفل العنوان بالقيم اإلفتراضية “عبر وضع
إخشارة داخله” ثم أنقر على . OK
خشهادة ميالد (أصلية أو نسخة مصدَّقة) أو إخراج قيد أو وثائق أخرى إلثبات الهوية الشخصية …...……..…………….
إذا انطبق األمر( .سيُراجع مُدراء المدارس المادة  ١.٥.٨من توجهيات إجراءات التسجيل إواء عدم تقديم األوراق الثبوتية).
”خشهادة تلقيح“ ………..........…...…………….……..…...…………….……..…...…………….……..…...
أي نسخ ألوامر قضائية صادرة عن محكمة العائلة أو أية محكمة أخرى (إذا انطبق األمر) …………………………….
ما يُثبت العنوان (راجع الوثائق المطلوبة في نشرة معلومات الوالدين المُرفقة) ……...….…………………………....
معلومات تتعلق بعقوبات تعليق الحضور أو الفصل من المدارس …….…..….……………………………………..
معلومات تتعلق باإلعاقة …………………………………………………………………………………….….

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

إذا كان طفلك قد وُلِد خارج أوستراليا ،يجب عليك تقديم ما يُثبِت:
.1
.2
فئة التأخشيرة الفرعية أو فئة التأخشيرة الفرعية السابقة (إذا انطبق ذلك) ……….…..……………………………...
.3
تاريخ الدخول إلى أوستراليا ………………………………………………………………………….….…….
جواو السفر أو وثائق السفر ………………………………………..…………………………………………..

إذا كان الطفل لديه تأخشيرة مؤقتة ،يجب عليك أيضًا تقديم اآلتي:
ما يُثبِت التسجيل أو وثيقة بأي تصريح لإلنتقال والتحويل ………..……………………………………………….
صادرة عن ) lInodtacu duI gndauauT dut nudtacudE (ETIبريد إلكترونيutnIo. ta.ItiI.id.Tcd.dn :
(إذا كان يحمل تأخشيرة طالب دولي يُسدِّد الرسوم كاملة ،فتأخشيرة من فئة :)un5 oEduu bu1

أو
ما يُثبِت نوع التأخشيرة التي تقدَّم الطالب للحصول عليها إذا كانت بحووته تأخشيرة عبور )…….……….. (bridging visa
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بيانات خشخصية (الرجاء كتابة كل البيانات بحروف طباعية أدناه)
اسم عائلة الطفل

اإلسم/األسماء األولى:

الجنس
(ذكر/أنثى):

تاريخ الميالد:

قانونًا (إذا كان مختلف):
اسم عائلة الوالد /الشخص المسؤول:

سيد /سيدة /آنسة/
غيرها:

اإلسم/األسماء األولى:

الرمز البريدي:

العنوان السكني (ضروري ،يجب إدراجه):
أقرب خشارع متقاطع:

الرمز البريدي:

العنوان البريدي (إذا كان مختلفًا عن العنوان السكني):
رقم الهاتف (المنزل):

رقم الهاتف المحمول:

هاتف العمل (إن وجد):

البريد اإللكتروني:

هل هناك أوامر قضائية صادرة عن محكمة العائلة بخصو العناية اليومية أو العناية طويلة األمد أو أوضاع ومصلحة ونمو الطفل؟
ال
نعم
ال
نعم
هل يخضع الطفل لقيود تتعلق بإحتضانه ورؤيته من قِبَل أحد؟ إذا كان الجواب نعم،
الرجاء ذكر هذه القيود وأن تُرفِق أوراق ثبوتية بذلك.
السنة الدراسية___________ :
تاريخ البداية :بداية السنة المدرسية٠٢______ :

نعم

ال .إذا كان الجواب ال ،إكتب تاريخ البداية________ :

إن انطبق عليه األمر ،اذكر السنة المدرسية المُسجَل فيها الطفل حاليًا (الصف السابع مثالً):
إن انطبق عليه األمر ،اذكر اسم المدرسة المُسجَّل فيها الطفل حاليًا أو آخر مدرسة كان مسجالً فيها:
في هذه المدرسة؟

هل تتقدَّم بطلبك للتسجيل في برنامج خا
اسم البرنامج الخا :

نعم

ال

هل سيحضر أي من أخوة أو أخوات الطفل إلى هذه المدرسة؟
اإلسم/األسماء والصفوف:

نعم

ال

هل يخضع طفلك لعقوبة تعليق الحضور (الفصل) من مدرسة ما؟
إذا كان الجواب نعم ،إذكر اسم المدرسة:

نعم

ال

هل سبق لطفلك أن فُصِل (مُنِع) من مدرسة ما؟
إذا كان الجواب نعم ،إذكر اسم المدرسة:

نعم

ال

نعم

ال

هل طفلك مقيمُ إقامة دائمة في أوستراليا؟

إذا كان الجواب ال ،إذكر تاريخ دخوله أوستراليا _____________________ :رقم فئة التأخشيرة الفرعية__________ :
هل يعاني طفلكم من إعاقة/حالة طبية؟ ستُساعد هذه المعلومات مدير المدرسة في إطار معرفة ما إذا كانت هناك ضرورة ألي موارد محدَّدة
أو إضافية يجب تأمينها لمساعدة المدرسة في توفير البرنامج التربوي األفضل لطفلكم .الرجاء اإلخشارة لتحديد ما إذا كانت:
حالة طبية أخرى/حاالت
ذهنية
بدنية
الرجاء تقديم موجز عن طبيعة اإلعاقة/األوضاع الطبية (أو أرفِق قائمة بالتفاصيل).
الموافقة على طلب التسجيل( _____________________ :توقيع المدير) ___( ___/___/التاريخ)
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