ﭼﮏ ﻟﯾﺳت داﻧش آﻣوز ﺑرای اراﺋﮫ درﺧواﺳت آﻧﻼﯾن ﺑرای دوره آﻣوزش زﺑﺎن WACE
از اﯾن ﭼﮏ ﻟﯾﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﭘﯾش از ﺷروع اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺧود ،ھﻣﮫ ﻣوارد ﻣورد ﻧﯾﺎز را دارﯾد.
ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل درﺧواﺳت آﻧﻼﯾن ﺧود ،ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ در ﻣدرﺳﮫ از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺳواﻟﯽ دارﯾد ،از واﻟدﯾن ﯾﺎ
ﺳرﭘرﺳت/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﻠم زﺑﺎن ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
1

ورود ﺑﮫ ﭘورﺗﺎل داﻧش آﻣوز

ﺑرای ورود ﺑﮫ ﭘورﺗﺎل داﻧش آﻣوز ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎره داﻧﺷﺟوﯾﯽ  WAﺧود ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد داﺷت ،ﮐﮫ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣدرﺳﮫ
ﻣوﺟود اﺳت .اﯾن ﺷﻣﺎره را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد روی  SmartRiderﺧود ﻧﯾز ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ آدرس اﯾﻣﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد
داﺷت و ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل درﺧواﺳت آﻧﻼﯾن ﺧود ،ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﯾﻣﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
2

اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺗﺣﺻﯾﻼت

اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت زﯾر را در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد:
 ﺟزﺋﯾﺎت ﻣدارﺳﯽ ﮐﮫ در ھر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﻓﺗﮫ اﯾد
• ﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ
• زﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای ﺗدرﯾس در آن ﻣدرﺳﮫ
• زﺑﺎن/زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧواﻧده اﯾد
• ﺳﺎﻋﺎت آﻣوزش زﺑﺎن در ھﻔﺗﮫ
 ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﺳﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗﮫ اﯾد
3

اطﻼﻋﺎت در ﻣورد اﻗﺎﻣت

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺟزﺋﯾﺎت زﯾر را اراﺋﮫ دھﯾد:
 ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﯾد
 ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﻔر ﮐرده اﯾد
 دﻟﯾل/دﻻﯾل ﺳﻔر/ﺳﻔرھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﮐﮫ زﺑﺎن درﺧواﺳﺗﯽ ﺗﺎن در آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود
 ﻣدت ﺳﻔر/ﺳﻔرھﺎ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﮐﮫ اﯾن زﺑﺎن درﺧواﺳﺗﯽ ﺗﺎن در آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود
4

ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ زﺑﺎﻧﯽ

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺟزﺋﯾﺎت زﯾر را اراﺋﮫ دھﯾد:
 اوﻟﯾن زﺑﺎن/زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
 ﺳﺎﯾر زﺑﺎن/زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺣﺑت ﮐرده ،ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﻧوﯾﺳﯾد
 زﺑﺎن/زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن و ﺧواھرھﺎ/ﺑرادرھﺎ و دوﺳﺗﺎن ﺧود ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
5

ﻣدارک ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣدارک زﯾر ﻋﮑس ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را اﺳﮑن ﮐﻧﯾد:
 ﻓرم ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن )اﻟزاﻣﯽ(
 ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،در ﺻورت وﺟود
 ﺳﺎﺑﻘﮫ/ﺳواﺑﻖ ﺳﻔرھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،در ﺻورت وﺟود
 ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،در ﺻورت وﺟود
ﻣدارک ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده را ﺑر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﻣوﺑﺎﯾل ﺧود ﺑﮫ ﺻورت ﻓﺎﯾل ھﺎی  ،.pdfﯾﺎ  .jpgﯾﺎ  .jpegﯾﺎ  ، .pngﺑﺎ ﺣداﮐﺛر
اﻧدازه  4MBﺑرای ھر ﻓﺎﯾل ،ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣدارک را ﺑﮫ ﺻورت  Wordآﭘﻠود ﮐﻧﯾد.
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