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IMPORMASYON TUNGKOL SA APLIKASYON SA PAG-ENROL

Salamat sa iyong interes sa pag-enrol ng iyong anak sa aming mga paaralan, na bahagi ng mga Paaralang Katoliko sa Sydney  
(SCS - Sydney Catholic Schools). Ang aming form ng aplikasyon para sa pag-enrol ay dapat sagutan sa Ingles gamit ang asul o itim 
na bolpen. Kung kailangan mo ng tulong sa pagsagot nito, may kalihim sa pag-enrol sa aming paaralan na handang tumulong sa iyo. 
Siya ay nasa opisina ng aming paaralan mula 10:00nu hanggang 2:00nh - kung nais mo siyang makita, pakidala ang iyong form at mga 
dokumento na nakalista sa papel na pang-impormasyong ito. 

Kung kailangan mo ng dagdag na espasyo sa pagsagot ng form, maaari kang maglagay ng karagdagang impormasyon sa  
nakalakip na papel. Kung mas gusto mong i-type ang hinihinging impormasyon, maaari mong i-download ang form na ito mula sa  
www.sydcatholicschools.nsw.edu.au. Kailangan mong i-print at lagdaan ang form at ibalik ito sa paaralan na inaaplayan mong pasukan. 

Kasunod ng iyong aplikasyon, kokontakin ka namin tungkol sa susunod na mga hakbang, na maaaring kasama ang interbyu sa pag-enrol. 
Matapos makumpleto ang anumang mga karagdagang hakbang, aabisuhan ka namin tungkol sa resulta ng aplikasyon. Kung tinatanggap 
ang iyong aplikasyon, ang impormasyon na ilalagay mo sa form ng aplikasyon ay gagamitin sa pag-enrol ng iyong anak. 

Huwag munang bumili ng mga gamit na tulad ng mga uniporme hangga’t hindi pa natatanggap ang alok na mag-enrol mula sa  
punong-guro ng paaralan. 

Ang impormasyong iyong ibibigay ay tutulong sa paaralan na 
makipag-ugnayan sa iyo at alagaan ang iyong anak habang nasa 
paaralan. Kung pinili mong magsumite ng hindi kumpletong form, 
maaaring maantala ang pagproseso ng iyong aplikasyon. 

Ang pagbibigay ng mali o mapanlinlang na impormasyon ay 
isang kriminal na pagkakasala sa ilang pagkakataon. Sakaling ang 
mga pahayag na ibinigay sa aplikasyong ito ay napatunayan, sa 
kalaunan, na hindi totoo o mapanlinlang, anumang desisyon na 
ginawa dahil sa aplikasyong ito ay maaaring mabaligtad. 

Bakit namin hiningi ang impormasyon tungkol sa iyong 
hanapbuhay at edukasyon? 
Lahat ng mga ministro ng edukasyon sa Australya ay  
sumasang-ayon sa Pambansang mga Mithiin ng Pag-aaral sa  
ika-21 Siglo. Partikular na nakasaad sa pambansang mithiin na 
ang pagtatagumpay ng mga estudyante sa mga paaralan ay hindi 
dapat maapektuhan ng diskriminasyon batay sa kasarian, wika, 
kultura, lahi, relihiyon o kapansanan, o sa pagkakaiba-iba na dulot 
ng estado sa lipunan at ekonomiya o heograpikong lokasyon. 
Nakasaad din sa mga mithiin na ‘ang mga kalalabasan ng pag-
aaral ng mga estudyanteng dehado sa edukasyon ay [dapat] 
bubuti at, sa kalaunan, ay magiging kapantay ng ibang mga 
estudyante’. 

Upang tulungan kaming matiyak na nakakamit namin ang mithiing 
ito, lahat ng mga magulang sa Australya, saanmang paaralan 
pumapasok ang kanilang mga anak, ay hinihilingang magbigay  
ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng kanilang pamilya. 

Ang pangunahing layunin ng pangangalap ng impormasyong ito 
ay upang itaguyod ang isang sistema ng edukasyon na patas para 
sa lahat ng mga estudyante sa Australya anuman ang kanilang 
pinagmulan. 

Ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong hanapbuhay 
at edukasyon ay hindi sapilitan ngunit ang iyong impormasyon ay 
tutulong sa amin na tiyakin na lahat ng estudyante ay nasisilbihan 
nang mabuti ng mga paaralan sa Australya. 

Ang apat na grupo na nakalista sa pahina 13 ng Aplikasyon sa 
Pag-enrol ay ginagamit ng Kawanihan ng Istatistika ng Australya 
(Australian Bureau of Statistics) upang pag-uri-uriin ang mga 
hanap-buhay. Kailangan mong gamitin ang mga grupong ito sa 
pagsagot ng mga tanong sa mga pahina 4, 5 at 6. Mangyaring 
pumili ng grupo na sa palagay mo ay pinakamahusay na 
naglalarawan sa iyo. Kung ikaw ay nagretiro o tumigil na sa 
trabaho noong nakaraang taon, pakipili lang ang grupo kung  
saan ka dati nagtrabaho. 

Kung pupunta ka sa paaralan para mag-enrol, magdala ng kopya 
ng sumusunod na mga dokumento: 
• Nakumpletong form ng aplikasyon 
• Sertipiko ng kapanganakan o mga dokumento ng 
 pagkakakilanlan 
• Sertipiko ng binyag 
• Pagkakakilanlang litrato ng mga magulang 
• Sertipiko ng pagbakuna 
• Pinakahuling report ng paaralan at mga resulta ng NAPLAN 
• Kopya ng anumang batas pampamilya o iba pang kaugnay na 

mga kautusan ng korte lalo na ang Mga Kautusan sa Pinigilang 
Karahasan (AVOs – Apprehended Violence Orders) dahil may 
kinalaman ang mga ito sa mag-aaral (kung angkop) 

• Kaugnay na impormasyong medikal kabilang ang mga 
pagtatasang klinikal/pang-edukasyon (kung angkop) 

• Lahat ng kasalukuyang mga pagtatasa o mga rekord na may 
kaugnayan sa natatanging mga kakayahan, kapansanan o 
kumplikadong mga pangangailangang sosyal o emosyonal  
(kung angkop) 

Kung ang iyong anak ay permanenteng residente ngunit hindi 
isang mamamayan ng Australya, kailangan mo ring magbigay ng: 
• Pasaporte o mga dokumento ng paglalakbay 
• Kasalukuyang visa at nakaraang visa (kung angkop) 

Kung ang iyong anak ay hindi isang mamamayan ng Australya, 
kailangan mo ring magbigay ng: 
• Pasaporte o ImmiCard
• Kasalukuyang pabatid ng gawad ng visa para sa estudyante 

(current visa grant notice for student)

Kung ang iyong anak ay may hawak na pansamantalang visa, 
kailangan mo ring magbigay ng: 
• Awtoridad na Mag-enrol (Authority to Enrol) na inisyu ng Yunit 

ng Programa para sa mga May-hawak ng Pansamantalang Visa 
(Temporary Visa Holders Program Unit). Ito ay kahingian para 
sa bisita at may-hawak ng pansamantalang visa (maliban sa 
subclass 571P o 500P) 

• Awtoridad na Mag-enrol o katibayan na pinahintulutang lumipat 
ng paaralan na inisyu ng Sentro ng Estudyanteng Internasyonal 
(International Student Centre) (kung may hawak ng internasyonal 
na visa ng estudyanteng nagbabayad nang buo, subclass 571P o 
500P) 

• Katibayan ng visa na inaplayan ng estudyante (kung ang 
estudyante ay nagtataglay ng isang nagtutulay na visa o  
bridging visa) 

Kailangan bang sagutin ng mga magulang ang lahat ng tanong? 
Oo, ipinag-uutos sa amin ng batas na tiyakin ang kalusugan at 
kaligtasan ng mga estudyante, kawani at mga bisita sa aming 
lugar. Samakatuwid ay kinakailangan mong sagutin ang lahat  
ng tanong sa form ng aplikasyon sa pag-enrol. 
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