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lLsyuo  yaoy aa ydaL ruOyyوتديرهاyوتمتلكهاyملبورنyفيyالكاثوليكيyاألساقفةyرئيسyبموافقةyتعملyمدرسةyهي
(yملبورنyفيyالمحدودةyالكاثوليكيةyاألبرشيةyمدارسyمجموعةyوتنظمهاSCdM.) 

 

  (etai n esni) تاريخ انتهاء التسجيل:

 

yالمتعلقةyالتحققyقائمةyعلىyاالطالعyيُرجىy.التقديمyعندyهذهyالتسجيلyاستمارةyمعyالمعنيةyالمعلوماتyجميعyإرفاقyمنyالتأكدyيُرجى
 بوثائقyوليyاألمر/yالوصي/yأوyُمقّدمyالرعايةyفيyنهايةyاالستمارة.

 استمارة التسجيل

  إسم الطالب: 

  عنوان إقامة الطالب: 

         ال           نعم      هل لديك حالياً أطفال آخرون في هذه المدرسة: 

  الهاتف:

 

OFFICE USE 
ONLY 

Date received:  Birth certificate 
attached: 

Yes  No  

Enrolment date:  English as an 
Additional 
Language: 

Yes  No  

Start date:  House colour: 

Student ID:  VSN: 

Immunisation 
history statement 
attached: 

Yes  No  Visa information 
attached (if 
relevant): 

Yes  No  

 

 (1/ ُمقّدم الرعاية 1/ الوصي 1للطالب )ولي األمر  1جهة االتصال 

yاللقب: 
y)اآلنسةy/yالسيدةy/yالسيدy/yد( 

االسم   اسم العائلة: 
 األول:

 

  اسم الشارع:   رقم المنزل: 

  الرمز البريدي:  الوالية:   الضاحية/المنطقة: 

  المحمول:الهاتف   العمل: المنزل:  الهاتف:  

y:الرقم صامت .yyyنعمyyyyyy yالyyyy 

 yyyyyال yyyyنعمy )ألغراضyالطوارئyوالتذكير( (:SMSخدمة الرسائل القصيرة ) 

  البريد االلكتروني/االيميل:

  صلة القرابة بالطالب: 

lLsyuo  yaoy aa y
daL ruOy

y االبتدائية -استمارة التسجيل 
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 المهنة: المتطلبات الحكومية

 

yما هي مجموعة المهنة؟y
yyفيyالمهنyمجموعاتyقائمةyمنyاختر(

 (فهرسyمجموعاتyالمهنyفيyالمدرسة

 

yy:الديانةy()الطقس/الشعيرةyاذكرyy   :الجنسية 

 األصل العرقي إذا لم تكن الوالدة  في أستراليا:  

  (:y)الرجاءyالتحديدyغيرهyyyyy  أسترالياyyyy  بلد الوالدة:

( في المدرسة االبتدائية أو 1/ ُمقّدم الرعاية 1/ الوصي 1)ولي األمر  1ما هي أعلى سنة دراسية أكملتها جهة االتصال 
 (أوyأقل9yمطلقاً،yضعyعالمةyفيyمربعyالسنةyلألشخاصyالذينyلمyيلتحقواyبالمدرسةyالثانويةy) الثانوية؟

y9السنةyyأقلyأو 

  

y01السنةyيعادلهاyماyاو 

  

y00السنةyيعادلهاyماyاو 

  

y01السنةyيعادلهاyماyاو 

  

 ( للطالب؟1/ ُمقّدم الرعاية 1/ الوصي 1)ولي األمر   1ما هو مستوى أعلى مؤهل أكملته جهة االتصال 

yالyيوجدyمؤهلyبعدyالمدرسة

y

 

  

yyمنy0الشهادةyy4إلىyyبما(
yالشهادةyذلكyفي
 المهنية/الحرفية(

  

yدبلومy/متقدمyدبلومy

y

 

 y

 

yشهادةyالبكالوريوسyأوyأعلى

y

 

  

 

 

 (2/ مقّدم الرعاية  2/ الوصي  2للطالب )ولي األمر  2جهة اتصال 

 اللقب: 
y)اآلنسةy/yالسيدةy/yالسيدy/yد( 

االسم   اسم العائلة: 
 األول:

 

  اسم الشارع:   رقم المنزل: 

  الرمز البريدي:  الوالية:   الضاحية/المنطقة: 

  الهاتف المحمول:  العمل: المنزل:  الهاتف:  

y:الرقم صامتyyyyyyyنعمyyyyy    الyyyyyy 

y( خدمة الرسائل القصيرةSMS:)y)والتذكيرyالطوارئyنعم )ألغراضyyyy الyyyy 

  البريد االلكتروني/االيميل:

  صلة القرابة بالطالب:

 المهنة:y المتطلبات الحكومية

 

y ما هي مجموعة المهنة؟ 
yاختر(yالمهنyمجموعاتyقائمةyمن

yفيyالمهنyمجموعاتyفهرسyفي
 المدرسة(

 

 الجنسية:   (yyاذكرyالطقس/الشعيرة) الديانة:  

 األصل العرقي إذا لم تكن الوالدة  في أستراليا:  

 )الرجاءyالتحديد(:غيرهyyyy  أسترالياyyyy  بلد الوالدة:

( في المدرسة االبتدائية أو 2/ ُمقّدم الرعاية 2/ الوصي 2)ولي األمر 2ما هي أعلى سنة دراسية أكملتها جهة االتصال 
 (أوyأقل9yلألشخاصyالذينyلمyيلتحقواyبالمدرسةyالثانويةyمطلقاً،yضعyعالمةyفيyمربعyالسنةy)الثانوية؟ 

y

y9السنةyأقلyأوy

 

  

y

y01السنةyيعادلهاyماyاوy

 

  

y

y00السنةyيعادلهاyماyاوy

 

  

y

y01السنةyyماyاو
 يعادلها
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 ( للطالب؟2/ ُمقّدم الرعاية 2/ الوصي 2)ولي األمر  2ما هو مستوى أعلى مؤهل أكملته جهة االتصال 

yالyيوجدyمؤهلyبعدyالمدرسة

y

 

  

yyمنy0الشهادةyy4إلىyyبما(
yشهادةyذلكyفي
 مهنية/حرفية(

  

yدبلومy/متقدمyدبلومy

y

 

  

yالبكالوريوسyشهادة
yأوyأعلى

 

  

 

 تفاصيل الطالب

سنة الدخول   اسم العائلة: 
(YYYY:) 

  مستوى الدخول/الصف: 

  االسم المفضل:  اإلسم/األسماء األول:

y)اذكر الديانة:  تاريخ الوالدة:
 (الطقس/الشعيرة

 

 X:yyyyyغيرyمحدد/yغيرyمسمى/yyyyyy yأنثى: yyyyyذكر:

 

 المدرسة السابقة/ الروضة

 اسم وعنوان المدرسة السابقة/ الروضة:

 

yالروضةyأوyالسابقةyبالمدرسةyباالتصالyللمدرسةyاإلذنyنعطيy/أعطيyأنا
 ولجمعyالتقاريرyوالمعلوماتyذاتyالصلةyلدعمyالتخطيطyالتعليمي:

 yyyyyنعمyyyyyy yال

yيرجىy،بنعمyاإلجابةyكانتyإذا(
yنقلyعلىyالموافقةyاستمارةyإكمال

 المعلومات.(

 

 الجنسية

 األصول العرقية: الجنسية: المتطلبات الحكومية

 )الرجاءyالتحديد(:yغيرهyyyyy  أسترالياyyyyy  فيyأيyبلدyولدyالطالب؟

 

 هل الطالب من السكان األصليين أم من جزر مضيق توريس؟

 (بالنسبةyلألشخاصyمنyالسكانyاألصليينyوسكانyجزرyمضيقyتوريس،yضعyعالمةy"نعم"yلكليهما)

yالyyyyyy األصليينyالسكانyمنy،نعمyyyyyy توريسyمضيقyجزرyمنy،نعمyyyyy 

هل يتحدث الطالب أو جهات اتصاله )ولي األمر )الوالدان( / الوصي )األوصياء( / ُمقّدم )ُمقّدمي( الرعاية( لغة أخرى غير 
 .مالحظة:yسّجلyجميعyاللغاتyالُمستخدمةاإلنجليزية في المنزل؟ 

للطالب0yyجهةyاالتصالy الطالب 
/y/0yالوصي0y)وليyاألمر

yالرعايةy0ُمقّدم) 

yاالتصالy1جهةyyللطالب
/y/1yالوصي1y)وليyاألمر

yالرعايةy1ُمقّدم) 

    االنجليزيةyفقط ال

    الرجاءyتحديدyجميعyاللغاتyy–أخرىyy نعم
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 في حالة عدم والدته في أستراليا، حّدد حالة الجنسية*

 الرجاء تحديد الفئة المناسبة أدناه وتسجيل رقم التأشيرة الفرعية  وفقًا للمتطلبات الحكومية

 (يجبyأنyتّطلعyالمدرسةyعلىyالمستنداتyاألصليةyوتحتفظyبالنسخyعنها)

 مواطن أسترالي لم يولد في أستراليا:

 )رقمyجوازyالسفرyاألستراليyأوyرقمyشهادةyالتجنس/yوثيقةyالسفرyإذاyلمyتكنyدولةyالوالدةyأستراليا(مواطنyأسترالي 

  رقمyجوازyالسفرyاألسترالي:

  رقمyشهادةyالتجنس:

  إلىyأستراليا:yفئةyالتأشيرةyالفرعيةyالُمّسجلةyعندyالدخول

  تاريخyالوصولyإلىyأستراليا:

 ليس مواطناً أسترالياً في الوقت الحالي، يرجى تقديم المزيد من التفاصيل حسب االقتضاء أدناه:

  )إذاyتمyتحديدyهذاyالخيار،yسّجلyرقمyالتأشيرةyالفرعية(yمقيمyدائم: 

  )إذاyتمyتحديدyهذاyالخيار،yسّجلyرقمyالتأشيرةyالفرعية(yyمقيمyمؤقت: 

 y:أجنبيyطالبy/زائرy/الفرعية(غيرهyالتأشيرةyرقمyسّجلy،الخيارyهذاyتحديدyتمyإذا(  

 / خطاب اإلخطار وصفحة الصورة من جواز السفرdaaeis e* الرجاء إرفاق التأشيرة / بطاقة 

 

 معلومات األسرار الُمقّدسة

   األبرشية:    يخ:التار العماد/المعمودية

  األبرشية:  التاريخ:  التثبيت

  األبرشية:  التاريخ: التوبة/ اإلعتراف

القربان 
 الُمقّدس/المناولة

  األبرشية:  التاريخ:

األبرشية/ الرعية 
التي يعيش فيها 

 الطالب:

 

 

 الطالب )ولي األمر/ الوصي/ ُمقّدم الرعاية(بخالف جهات اتصال  -جهات االتصال في حاالت الطوارئ 

  . االسم:2  . االسم:1

صلة القرابة 
 بالطالب:

صلة القرابة  
 بالطالب:

 

  هاتف المنزل:   هاتف المنزل: 

  الهاتف المحمول:  الهاتف المحمول:
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 المعلومات الطبية

  اسم الطبيب: 

  الهاتف: 

 تاريخ انتهاء الصالحية:  رقم المرجع:   رقم المديكير:

 الرقم:  اسم شركة التأمين:  yyyyالyyyy yنعمy التأمين الصحي الخاص:

االشتراك بخدمة 
 اإلسعاف:

 الرقم: yyyyالyyyyy yنعم

 تاريخ انتهاء الصالحية:  رقم بطاقة الرعاية الصحية:  yyyyyال yyyyyنعم بطاقة الرعاية الصحية 

يرجىyتحديدyالحاالتyالطبيةyالتيyيعانيyمنهاyالطالب،yعلىyسبيلyالمثالyالربوyوالسكريyوالحساسيةy الحالة الطبية:
y.للطالبyموصوفةyأدويةyأيyأوy/وyالمفرطةy

yمنyحالةyلكلy)ممرضةy/yطبيب(yالمعنيyالطبيyالممارسyقبلyمنyموقعةyطبيةyإدارةyخطةyتقديمyيجب
 الحاالتyالطبيةyالُمدرجة.

 

 

 

 

 

جyتفاصيلyمحددةyأليyنوعyمنyأنواعyالحساسيةyالمعروفةyالتيyالyتؤديyإلىyالحساسيةyالرجاءyإدرا
 المفرطة،yعلىyسبيلyالمثالyحمىyالقش،yعشبةyالجاودار/الشعير،yفروyالحيوانات.

 

 

 

 

 

 yyyyال yyyنعمy هل تم تشخيص حالة الطالب على أنه معّرض لخطر اإلصابة بالحساسية المفرطة؟

 yyyyال yyyyنعم إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل لدى الطالب قلم حقن ابينفرين أو أنابين؟

 

 (يُرجى إرفاق بيان تاريخ التطعيم)التطعيمات  

(yاألستراليyالتطعيماتyسجلyفيyاللقاحاتyجميعyتسجيلyيتمCIAy.)
yبزيارةyقم(yالتطعيماتyتاريخyبيانyعلىyالحصولyعليكyيجب

v  am.هذهyالتسجيلyاستمارةyمعyبهyالمدرسةyوتزويدy) 

 بيانyتاريخyالتطعيماتyُمرفق:

yنعمyyy yالyyy 

yتقديمyفيرجىy،الyاإلجابةyكانتyإذا
 توضيحyبهذاyالشأن:

 

 

 

 

yخضعyفهلy،إنسانيةyبتأشيرةyأسترالياyإلىyالطالبyدخلyطإذاyلفحصyبي
 لالجئين؟

yنعمyyy الyyyy 

 

  

https://my.gov.au/
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yالسلسyاالنتقالyوتسهيلyالرعايةyبواجبyالقيامyالتزاماتyتلبيةyالمطلوبلغرضyالمعلوماتyجميعyتقديمyيرجىy،المدرسةyإلىyلطفلكy.ة
yالمعلوماتyتقديمyيتمyلمyإذاy.لطفلكyالخاصةyاالحتياجاتyلتلبيةyالمناسبةyواالستراتيجياتyالتعديالتyتنفيذyعلىyالمدرسةyهذاyسيساعد

 ي.أوyكانتyغيرyكاملةyأوyغيرyصحيحةyأوyمضللة،yفقدyتتمyمراجعةyالتسجيلyالحاليyأوyالجار

 احتياجات إضافية

هل طفلك مؤهل أو يتلقى حالياً دعم من البرنامج الوطني للتأمين ضد 
 (؟SIdSاإلعاقة )

yنعمyyy الyyyy 

 هل  طفلك ُمصاب بـ:

 (yالتوحدCMA)  سلوكيةyالسمع  مخاوفyفيyضعف 

اللغةyالشفهيةyأوyالنطقy/yصعوباتyفيy  مشاكلyفيyالصحةyالعقلية  اإلعاقةyالذهنية/yتأخرyفيyالنمو 
 التواصل

 yنقصyاضطراب
yاالنتباهyنقصyاالنتباه/اضطراب

 والنشاطyالمفرط

 ضعفyفيyالرؤية  إصابةyالدماغyالمكتسبة 

 )الرجاءyتحديدها(yyحالةyأخرى  إعاقةyجسدية  الموهبة 

 هل راجع طفلك من قبل:

 السمعياتyأخصائي  اخصائيyالعالجyالطبيعي  طبيبyاألطفال 

 أخصائيyالنطق  أخصائيyالعالجyالوظيفي  معالجyنفسي/yاستشاري 

الممرضةy)الممرض(y  طبيبyنفسي 
 المختصةyبسالسةyالبول

 yآخرyأخصائيyy)التحديدyالرجاء( 

 yyyyyال yyyyنعم هل أرفقت كل المعلومات والتقارير المعنية؟

 

 تفاصيل عن اإلخوة الملتحقين بمدرسة / روضة

yاألكبرyمن(yالروضةyأوyبالمدرسةyالملتحقينyعائلتكyفيyاألطفالyجميعyأذكرy)األصغرyإلى-y:الطلبyمقّدمyذلكyفيyبما 

 تاريخ الوالدة السنة الدراسية/الصف المدرسة/ الروضة االسم

    

    

    

    

    

 

 ترتيبات الرعاية بالمنزل

 الرعايةyخارجyالمنزل  العيشyمعyالعائلةyالمباشرة 

yمشاركةyالتربية،y  الوصي/yُمقّدمyالرعاية 
yy:والد/والدةyكلyمعyواحدyأسبوعyًمثال 

yاألمرyوليyمعy0أيامyالوصيy/0الرعاyُمقّدمy/y0يةy 

yاألمرyوليyمعy1أيامyالوصيy/1yالرعايةyُمقّدمy/1y 

 )الرجاءyالتحديد(yyأخرىyy  الرعايةyمنyاألقرباء 
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 )إذا انطبقت(  أوامر المحكمة أو األوامر القضائية المتعلقة بتربية األطفال 

yمتعلقةyقضائيةyأوامرyأوyالمحكمةyمنyأوامرyأيyًحالياyتوجدyهل
 بتربيةyاألطفالyتتعلقyبالطالب؟

 yyyyyال yyyyنعم

أوامرyyاألطفالy)علىyسبيلyالمثالyإذاyكانتyاإلجابةyبنعم،yفيجبyتقديمyنسخyمنyأوامرyالمحكمةy/yاألوامرyالقضائيةyالمتعلقةyبتربية
 عدمyالتدّخلyأوyأوامرyمنyمحكمةyاألسرةy/yمحكمةyالصلحyالفيدراليةyأوyأوامرyمنyمحكمةyأخرىyذاتyصلة(.

 هلyهناكyأيyمعلوماتyأخرىyترغبyفيyأنyتكونyالمدرسةyعلىyعلمyبها؟

 

 تفاصيل العائلة

 إلىyمنyيُرسلyحسابyالرسومyوالضرائبyالمدرسية؟

yاألول العائلةاسمyاإللكتروني االسمyوالبريدyبالطالب الهاتف العنوانyالقرابةyصلة 

     

     

 

يرجى مالحظة أن إكمال استمارة التسجيل هذه والتوقيع عليها وتقديمها هو شرط مسبق للنظر في تسجيل طفلك في المدرسة، إال 
التسجيل بعد توقيع اتفاقية التسجيل، بعد موافقة المدرسة على التسجيل. أنه ال يضمن التسجيل. يتم إضفاء الصيغة الرسمية على 

يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام اتفاقية التسجيل للحصول على المزيد من التفاصيل وشرح الشروط واألحكام التي ستنطبق على 
 التسجيل في المدرسة، بمجرد عرضها وقبولها.

 

 للطالب  1جهة االتصال 
/ 1/ الوصي 1ر توقيع ولي األم
  :1ُمقّدم الرعاية 

 

 التاريخ:

 للطالب  2جهة اتصال 
/  2/ الوصي  2توقيع ولي األمر  

  :2مقّدم الرعاية 

 

 التاريخ:

 

 تقدمyحكومةyواليةyفيكتورياyاإلرشاداتyالتاليةyفيماyيتعلقyبمتطلباتyالقبول:yمالحظة:

 الموافقة

 توقيع:

 yفيyُمعرفyهوyكماyاألمرyوليyyلعامyاألسرةy0991قانون 
- yيبلغyلمyالذيyالطفلyوالديyمنyكلyيتحملy،راهنyمحكمةyأمرyوجودyعدمyحالةyفيy:01مالحظةyyفيyمتساويةyمسؤوليةyًعاما

 تربيةyاألطفال.

 والمدرسةyاألسرةyبينyالعالقةyعلىyتأثيرyأيyلديهyكانyإذاyالمحكمةyأمرyمنyنسخةyأوy،المنفصلينyللوالدينyالوالدينyكال 

 yُالرعاية:مyُمقّدموy.قانونيyإقرارyمعy،رسميyغيرyرعايةyقّدم 
 قدyيكونyقريباyًأوyُمقّدمyرعايةyآخر -
 يقّدمyرعايةyيوميةyللطالبyويعيشyالطالبyمعهyبصورةyمنتظمة -
- y.المدرسيةyللرحالتyالمثالyسبيلyعلىy،مطلوبةyأخرىyموافقةyأيyيقّدمyقد 

 مالحظاتyلُمقّدمyالرعايةyغيرyالرسمي:

 اإلyتكونyلمدةyساريةyالقانونيةy01قراراتyyًشهرا 

 .الرسميyغيرyالرعايةyوُمقّدمyالطالبyعنyًقانونياyالمسؤولyالوالدينyأحدyبينyنزاعyحدوثyحالةyفيyالوالدينyأحدyرغباتyتسود 
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yالمتعلقسيتمyاالحتفاظyبالمعلوماتyالشخصيةyواستخدامهاyواإلفصاحyعنهاyوفقاyًإلشعارyجمعyالمعلوماتyyإخالء المسؤولية:
yاإللكترونيyالموقعyعلىyوالمتاحةyهذهyالتسجيلyبحزمةyالُمرفقةyالخصوصيةyوسياسةyللمدرسةyبالخصوصية

https://www.olgcdeepdene.catholic.edu.au/y

 

 قائمة التحقق المتعلقة بوثائق ولي األمر/ الوصي/ُمقّدم الرعاية 

 يرجى التأكد من إرفاق المستندات التالية باستمارة طلب التسجيل 
 (:)كما ينطبق على طفلك  

 شهادةyالوالدة 

 بيانyتاريخyالتطعيمات 

 شهادةyالعماد 

 الموافقةyعلىyاالتصالyبالمدرسةyالسابقةyأوyالروضة 

 لميالدyأستراليارقمyجوازyالسفرyاألستراليyأوyشهادةyالتجنس/yوثيقةyالسفرyإذاyلمyيكنyبلدyا 

 /yخطابyاإلخطارyوصفحةyالصورةyمنyجوازyالسفر IvvCdosتأشيرةy/بطاقةy–yyyمعلوماتyالتأشيرة 

 خطةyاإلدارةyالطبيةyموقعةyمنyقبلyممارسyطبيyالمعني 

 كجميعyالمعلوماتyوالتقاريرyالمعنيةyوالمتعلقةyباالحتياجاتyاإلضافيةyلطفل 

 أيyأوامرyمحكمةyحاليةyyأوyأوامرyقضائيةyمتعلقةyبتربيةyاألطفالyتتعلقyبطفلك 

 yعلىyالمدرسةyتكونyأنyفيyترغبyإضافيةyمعلوماتyبهاأيyعلم 

  

https://www.olgcdeepdene.catholic.edu.au/

