ਭਾਸਾ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ – ਮਾਕਪ੍ਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਾਿੀ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜੋ WACE ਭਾਸਾ ਕੋਰਸ ਵਿਿੱਚ ਿਾਖਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੁੰ ਸਕਲ ਪਾਠਕਰ ਮ ਅਤੇ ਵਮਆਰ
ਅਥਾਰਟੀ (ਅਥਾਰਟੀ) ਨੁੰ WACE ਭਾਸਾ ਕੋਰਸ ਵਿਿੱਚ ਿਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਿੀ ਆਵਿਆ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਿਾਉਣੀ
ਪੈਂਿੀ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਆਰਾ ਉਿੋਂ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਉਹ 10ਿੀ*ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੁੰਿੇ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਨੁੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੁੰ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ ਸਕਲ ਵਿਿੱਚ ਕੁੰਵਪਊਟਰ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ
ਪਿੇਿੀ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਭਾਸਾ ਅਵਿਆਪਕ ਨੁੰ ਜਾਾਂ ਸਕਲ ਿੇ ਪਰਸਾਸਨ ਨੁੰ ਤਹਾਡੀ ਮਿਿ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੋ।
ਂ ਜਾਣਿਾਿੀ
ਲੋ ੜੀਦੀ
ਤਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੁੰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਿੇਰਿੇ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਿੀ:
 ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਿਾਸਤੇ ਹਾਜਰੀ ਭਰੇ ਸਕਲਾਾਂ ਿੇ ਿੇਰਿੇ:


ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਸਕਲ ਵਰਪੋਰਟ/ਟਾਾਂ ਵਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਵਿਿੇਸ ਵਿਿੱਚ ਸਕਲ/ਲਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪੜ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਉਹ ਿੇਸ ਵਜੁੰਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਸੀ ਾਂ ਰਵਹੁੰਿੇ ਰਹੇ ਹੋ



ਉਹ ਿੇਸ ਵਜੁੰਨ੍ਾਾਂ ਿਾ ਤਸੀ ਾਂ ਿੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ



ਉਸ ਿੇਸ ਵਿਿੱਚ ਫੇਰੀ/ਆਾਂ ਪਾਉਣ ਿੇ ਕਾਰਨ



ਉਸ ਿੇਸ ਵਿਿੱਚ ਫੇਰੀ/ਆਾਂ ਿੀ ਲੁੰ ਬਾਈ



ਪਵਹਲੀ ਭਾਸਾ/ਵਜਸ ਨੁੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸੀ



ਹੋਰ ਭਾਸਾ/ਿਾਾਂ ਵਜਸ ਨੁੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਬੋਲ, ਪੜ੍ ਅਤੇ ਵਲਖ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹੈ
ਉਹ ਭਾਸਾ/ਿਾਾਂ ਵਜਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ/ਮਾਵਪਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰਪਰਸਤ/ਤਾਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਿਾਾਂ ਤੇ





ਿੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰਿਾ/ਕਰਿੀ ਹੈ
ਸਕਿਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਤਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੁੰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਿਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਿੀ ਫੋਟੋ ਵਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਾਂ ਸਕੈਨ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਿੀ:
 ਮਾਵਪਆਾਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਿਾ ਪਰਿਾਨਿੀ ਫਾਰਮ (ਲਾਜਮੀ)


ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾ ਪਛਾਣ ਿਾਲਾ ਸਫਾ, ਜੇ ਲਾਿ ਹੁੰਿਾ ਹੋਿੇ



ਅੁੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਿਾ/ਿੇ ਵਰਕਾਰਡ, ਜੇ ਲਾਿ ਹੁੰਿਾ ਹੋਿੇ



ਵਿਿੇਸੀ ਸਕਲ ਵਰਪੋਰਟ/ਟਾਾਂ, ਜੇ ਲਾਿ ਹੁੰਿੀ ਹੋਿ।ੇ

ਅਰਜੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਿੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਉਿੱਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। https://seniorsecondary.scsa.wa.edu.au/syllabus-and-support-materials/languages
* ਇਹ 9ਿੀ ਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਉਿੱਤੇ ਿੀ ਲਾਿ ਹਿ
ੁੰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਿੱਚ 11ਿੀ ਾਂ ਿਾ ਭਾਸਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ
ਿੇਣਿੇ।
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