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ਔਨਲਾਈਨ WACE ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆ ਂਵਾਸਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਚਂ-ਸਚੂੀ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਚਂ-ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ,ੋ ਿਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸ 
ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪ/ੇਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤ/ਤਾਂ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਰੋਟਲ ਿਵਚੱ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨਾ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੋਰਟਲ ਉ�ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ WA ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਬੰਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ 
ਿਰਪਰੋਟ/ਟਾ ਂਉਪਰ ਲੱਭ ਸਕੋਗ।ੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਸਮਾਰਟ ਰਾਈਡਰ ਉਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਜੱੀ ਈਮਲੇ ਪਤ ੇਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹਨ: 
 ਪਰ੍ੀ-ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਤ� ਹਰ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਸਕੂਲਾ ਂਦ ੇਵੇਰਵੇ: 

• ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ 
• ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾ  
• ਪੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ/ਵਾ ਂ
• ਪਰ੍ਤੀ ਹਫਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਦ ੇਘੰਟੇ 

 ਉਹਨਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਿਰਪਰੋਟ/ਟਾ ਂਿਜੱਥ ੇਤੁਸ� ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ 

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 
 ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜੰਨਹ੍ਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਰਿਹੰਦ ੇਰਹੇ ਹੋ 
 ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜੰਨਹ੍ਾ ਂਦਾ ਤੁਸ� ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 
 ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੇਰੀ/ਆਂ ਪਾਉਣ ਦ ੇਕਾਰਨ 
 ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੇਰੀ/ਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਪਛਕੋੜ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 
 ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਬੋਲਣਾ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ 
 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ/ਵਾ ਂਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਬੋਲ, ਪੜਹ੍  ਅਤੇ ਿਲਖ ਸਕਦ ੇਹੋ 
 ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ/ਵਾ ਂਿਜਸ ਰਾਹ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ/ਮਾਿਪਆਂ ਜਾ ਂਸਰਪਰ੍ਸਤ/ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾ ਂਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਦ ੇਹੋ  
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ਸਿਹਯਗੋੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦੀ ਫਟੋੋ ਿਖੱਚਣ ਜਾ ਂਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ: 
 ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪਰ੍ਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਫਾਰਮ (ਲਾਜ਼ਮੀ) 
 ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਸਫਾ, ਜੇ ਲਾਗ ੂਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ 
 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ/ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ, ਜੇ ਲਾਗ ੂਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ 
 ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਿਰਪਰੋਟ/ਟਾਂ, ਜੇ ਲਾਗ ੂਹੰੁਦੀ ਹੋਵੇ 

ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ ਉਪਰ .pdf, .jpg, .jpeg ਜਾਂ .png ਫਾਈਲਾ ਂਵਜ� ਸੇਵ ਕਰ,ੋ ਿਜਸ 
ਦਾ ਹਰਕੇ ਫਾਈਲ ਵਾਸਤ ੇਵਧੱ ਤ� ਵਧੱ ਆਕਾਰ 4MB ਹੈ। ਤੁਸ� Word ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪੱਲੋਡ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੋਗ।ੇ  
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