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معلومات عن تقديم طلب االلتحاق
.)SCS( نشكرك عىل رغبتك يف إلحاق طفلك مبدرستنا التي تشكل جزًءا من مدارس سيدين الكاثوليكية

يجب إكامل طلب االلتحاق باللغة اإلنجليزية باستخدام قلم حرب جاف أزرق أو أسود اللون. إذا احتجت إىل أي مساعدة يف إكامل الطلب ميكن لسكرترية التسجيل يف مدرستنا 
مساعدتك يف ذلك، وهي تعمل يف مكتب إدارة املدرسة من الساعة 10 صباحا إىل 2 بعد الظهر ويرجى جلب استامرتك واملرفقات املذكورة يف نرشة املعلومات هذه معك عند 

حضورك ملقابلتها.

إذا مل يسع املكان عىل هذه االستامرة بإمكانك تقديم معلومات إضافية عىل ورقة ترفقها باالستامرة. أما إذا كنت تفضل الطباعة بدال من الكتابة باليد، ميكنك تحميل االستامرة 
من املوقع www.sydcatholicschools.nsw.edu.au. سيتعني عليك نسخ االستامرة املطبوعة وتوقيعها ثم إعادتها إىل املدرسة التي تود إلحاق طفلك بها.

وسوف نتصل بك بعد تقدميك للطلب لنخربك عام عليك القيام به كخطوة تالية ويجوز أن يتضمن ذلك مقابلة سابقة عىل التسجيل.

وبعد إكاملك كافة الخطوات اإلضافية سنبلغك بنتيجة طلبك املقدم. ويف حال تم قبول الطلب سيتم استخدام املعلومات التي باالستامرة يف تسجيل طفلك. 

يرجى عدم رشاء أي مستلزمات مثل الزي املدريس وخالفه حتى يصلك عرض بتسجيل الطفل من مدير املدرسة.

وسوف تساعد املعلومات التي تقدمها املدرسة يف التواصل معك والعناية بطفلك أثناء 
تواجده يف املدرسة. ويف حال قررت تسليم استامرة غري مكتملة املعلومات سيؤدي 

ذلك إىل تأخري التعامل مع طلبك.

كام أن تقديم املعلومات الخاطئة أو املضللة ميكن أن يعترب جنحة يف بعض الحاالت. 
فإذا ثبت فيام بعد أن املعلومات املدرجة عىل هذه االستامرة خاطئة أو مضللة يجوز 

عكس أي قرار اتخذ بناء عليها.

ملاذا نطالبك باملعلومات حول عملك وتعليمك؟
اعتمد كل وزراء التعليم يف أسرتاليا األهداف الوطنية للتعليم املدريس يف القرن 

الحادي عرش، وتنص هذه األهداف تحديدا عىل رضورة عدم تأثر إنجازات الطالب 
يف املدارس بالتمييز ضدهم بسبب النوع أو اللغة أو الثقافة أو الخلفية اإلثنية 

أو الدين أو اإلعاقة أو بسبب االختالفات الناجمة عن خلفياتهم االجتامعية 
واالقتصادية أو موقعهم الجغرايف. وتشري األهداف أيًضا إىل “وجوب تحسن نتائج 

الطالب املحرومني التعلمية وتساويها مع الوقت مع نتائج غريهم”.

وتتم مطالبة كافة أولياء األمور يف جميع أنحاء أسرتاليا وبغض النظر عن املدرسة 
التي يدرس بها أطفالهم بتقديم معلومات عن خلفية األرسة بهدف مساعدتنا يف 

ضامن بلوغ ذلك الهدف.

والهدف الرئييس من جمع هذه املعلومات هو الرتويج لنظام تعليمي ينصف كل 
الطالب األسرتاليني بغض النظر عن خلفياتهم.

ويف حني أن تقديم املعلومات عن مهنتك وتعليمك طوعي إال أنها ستساعدنا يف 
ضامن تلقي جميع الطالب خدمات جيدة من املدارس األسرتالية.

يستخدم مكتب اإلحصاءات األسرتايل املجموعات األربع املدرجة يف الصفحة 13 من 
طلب التسجيل لتصنيف املهن. وستحتاج إىل استخدام هذه املجموعات لإلجابة 

عىل األسئلة يف الصفحات 4 و 5 و 6. يرجى اختيار املجموعة التي تعتقد أنها 
تصفك عىل أفضل وجه. أما إذا كنت قد تقاعدت أو توقفت عن العمل يف العام 

املايض فريجى اختيار املجموعة التي كنت تعمل بها قبل ذلك.

ا من 
ً
 عندما تأتي إلى املدرسة للتسجيل رجاٍء اجلب معك نسخ

املستندات التالية: 
استامرة الطلب املكتملة  •

شهادة امليالد أو وثائق إثبات الهوية  •

شهادة العامد  •

وثائق إثبات هوية الوالدين عليها صورتهام  •

شهادة التحصني  •

أحدث التقارير املدرسية ونتائج NAPLAN )إن وجدت(   •

نسخ من أي أحكام صادرة عن محكمة األرسة أو غريها من املحاكم ذات الصلة   •
وخاصة أوامر منع العنف املتوقع )AVO( التي تتعلق بالطالب)ة( )إن وجدت(

أي معلومات طبية ذات الصلة مبا يف ذلك التقييامت الرسيرية / الرتبوية   • 
)إن وجدت(

• جميع التقييامت أو السجالت الحالية املتعلقة بالقدرات االستثنائية أو اإلعاقة أو 
االحتياجات االجتامعية أو العاطفية املعقدة )إن وجدت(

ا أسترالًيا، سيتعين 
ً
 إذا كان طفلك مقيًما دائًما ولكن ليس مواطن

عليك أيضا تقديم التالي:
جواز السفر أو وثائق السفر  •

التأشرية الحالية والتأشريات السابقة )إن وجدت(  •

إذا لم يكن طفلك مواطنا أستراليا، سيتعين عليك أيضا تقديم التالي:
ImmiCard جواز السفر أو بطاقة  •

إشعار منح التأشرية الحالية للطالب  •

 على تأشيرة مؤقتة، سيتعين عليك أيضا 
ً

 إذا كان طفلك حاصل
تقديم التالي:

أحقية التسجيل الصادرة عن وحدة برنامج حاميل التأشريات املؤقتة.   • 
 مطلوبة للحاصلني عىل تأشريات السياحة والتأشريات املؤقتة )غري الفئة 

)500P 571 أوP الفرعية

أحقية التسجيل أو إثبات إلذن التحويل الصادرين عن مركز الطالب األجانب   • 
 )إذا كنت حاصال عىل تأشرية طالب أجنبي يدرس بالرسوم الكاملة، الفئة 

)500P 571 أوP الفرعية

إثبات التأشرية التي قدم الطالب للحصول عليها )إذا كان الطالب يحمل   • 
تأشرية انتقالية(

هل يجب على أولياء األمر اإلجابة عن جميع األسئلة؟
نعم، ألن القانون يطالبنا بضامن صحة الطالب واملوظفني والزوار وسالمتهم يف 

أماكن عملنا. لذا من الرضوري أن تجيب عىل جميع األسئلة الواردة يف استامرة 
التسجيل.
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