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[Insert
Logo]

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

[Insert School Name]

(optional)

PORMA NG APLIKASYON PARA MAGPA-ENROL
(Para magpa-enrol sa isang Pampublikong Paaralan sa Western Australia)

1

APPLICATION:

Ang mga estudyanteng nasa sapilitang baitang ng pag-aaral na naka-enrol na sa paaralan
ay hindi
ACCEPTED
/ NOT ACCEPTED
nangangailangang mag-aplay nang panibago para sa paaralang iyon taun-taon.
DECLARASYON
Ang mga impormasyon at pahayag na ibinigay sa aplikasyong ito para magpa-enrol ay totoo at tama tungkol kay:
Pangalan ng bata: ___________________________________________________________
Pangalan ng tao na nag-eenrol sa bata:
Titulo: ____ 1st Pangalan: _______________ 2nd Pangalan: ____________ Apelyido: ______________________

Kaugnayan sa bata: _________________________________________________________________
(Ang mga independiyenteng menor de edad at ang mga 18 taong gulang o higit pa ay makakapag-aplay nang sarili nila)

Tel (Bahay): ______________

Tel (Trabaho): ______________

Lagda: ________________________

Mobile: ____________________

Petsa: _____/____/________

PUNA: Makakapag-enrol ng mga bata sa Kindergarten sa isang paaralan lamang, pampubliko man o pribado.
PUNA: Kapag ang mga pahayag na ginawa sa aplikasyong ito ay mapapatunayan sa kalaunan na hindi totoo o nakakalinlang,
maaaring mapatumbalik ang desisyon tungkol sa aplikasyong ito. Ang impormasyong ibinigay ay maaaring kailanganing suriin ng
paaralan.

MGA DOCUMENTONG DAPAT IBIGAY
Tseklist:
Pakilagyan ng *‘X’ sa box (kahon)

upang ipakita ang bawat dokumentong nakakabit (o natingnan) sa aplikasyong ito.

*Puna: Kung itina-type mo ang impormasyon sa pormang ito, i-double click ang check box at piliin ang radio button sa ilalim ng pamagat
na Default value ‘Checked’ at i-click ang OK.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Sertipiko ng Kapanganakan (orihinal or pinatotohanang kopya) o extract (hango) o iba pang dokumento ng
pagkakakilanlan .................................................................................................................................................
kung naaangkop. (Ang mga Prinsipal ay tutukoy sa guidance 3.5.1 ng Enrolment Procedures (Mga Proseso sa
Pag-Enrol) kung walang naibigay na ebidensiya).
‘Sertipiko ng Imyunisasyon’ ...............................................................................................................................
Mga kopya ng mga kautusan mula sa Family Court (Pampamilyang Korte) o anumang iba pang korte (kung
naaangkop) ..........................................................................................................................................
Katunayan ng tirahan (tingnan ang mga hinihiling na dokumento sa kalakip na impormasyon para sa Magulang)
..........................................................................................................................................................................
Impormasyon tungkol sa mga pagsuspindi (suspension) o di-pagtanggap (exclusion) .....................................
Impormasyon tungkol sa kapansanan ...............................................................................................................

Kung ang iyong anak ay hindi ipinanganak sa Australia, kailangang magbigay ka ng ebidensiya ng:
1.
Petsa ng pagdating sa Australia ........................................................................................................................
2.
Pasaporte o mga panlakbay na dokumento ......................................................................................................
3.
Kasalukuyang visa subclass at nakaraang visa subclass (kung naaangkop) ...............................................
Kung ang iyong anak ay isang temporary visa holder, dapat ka ring magbigay ng:
Pagpapatunay ng pag-enrol o ebidensiya ng anumang pahintulot na lumipat ...............................................
na ibinigay ng Education and Training International (ETI) email: study.eti@dtwd.wa.gov.au
(kung may hawak na International full fee student visa, sub class 571);

o
Ebidensiya ng visa na inaplayan ng estudyante kung ang estudyante ay may hawak na .............................
isang bridging visa
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PERSONAL NA MGA DETALYE (PAKI-LIMBAG ANG LAHAT NG DETALYE SA IBABA)
Apelyido ng bata:

Mga Pangalan:

Petsa ng
kapanganakan:

Kasarian
(M / F):
Lalaki / Babae

Legal (kung iba):

Apelyido ng
Magulang/tao na nananagot:

Mga pangalan:

G / Gng/ Ms /
Iba pa:

Tirahan (dapat kumpletuhin):

Postcode:

Pinakamalapit na kalyeng bumabagtas:
Pangkoreong Direksiyon (kung iba mula sa tirahan):

Postcode:

Telepono (Bahay):

Numero ng Mobile Phone:

Trabaho (kung puwede):

Email:

May mga Kautusan ba mula sa Family Court tungkol sa pang-araw-araw o pangmatagalang pangangalaga, kapakanan at pag-unlad ng
bata?

OO

WALA

Ang bata ba ay saklaw ng access restriction? Kung oo, paki-banggit
at maglakip ng pangsuportang dokumento.

OO

HINDI

Year Level (Baitang): ___________
Petsa ng Simula: Simula ng taon ng aralan 20_____:

OO

HINDI. Kung HINDI, ilagay ang petsa ng simula: ______________

Kung naaangkop, ang year level na naka-enrol ang bata sa kasalukuyan (hal. Year 7):
Kung naaangkop, ang pangalan ng paaralan kung saan ang bata ay kasalukuyang naka-enrol o huling pinasukan:
Nag-aaplay ka bang magpa-enrol sa isang espesyalistang programa sa paaralang ito?
Pangalan ng espesyalistang programa:

OO

HINDI

May mga kapatid bang papasok sa paaralang ito?
Pangalan/mga pangalan at year level:

OO

WALA

Ang iyong anak ba ay kasalukuyang naka-suspindi mula sa isang paaralan?
Kung OO, pangalan ng paaralan:

OO

HINDI

Ang iyong anak ba kailanman ay di-tinanggap sa isang paaralan?
Kung OO, pangalan ng paaralan:

OO

HINDI

Ang iyong anak ba ay permanenteng residente ng Australia?
OO

HINDI

Kung HINDI, ilagay ang petsa ng pagdating sa Australia: __________________Visa Sub Class No.: __________
Ang iyong anak ba ay may kapansanan/kondisyong medikal? Ang impormasyong ito ay makakatulong sa prinsipal ng paaralan na pagisipan kung may anumang tiyak o karagdagang tulong na kakailanganin at makukuha upang tulungan ang paaralan na magbigay ng
pinakamabuting programang edukasyonal para sa iyong anak. Paki-sabi kung:
Pisikal
Intelektuwal
Iba pang kondisyong medikal
Pakilarawan ang uri ng kapansanan/kondisyong medikal (o maglakip ng mga detalye).

Aprubadong Aplikasyon para Magpa-Enrol: ________________ (lagda ng Prinsipal) __/__ /___ (petsa)
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