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  WACEدانش آموز برای ارائھ درخواست آنالین برای دوره آموزش زبان  چک لیست
از این چک لیست استفاده کرده تا اطمینان حاصل کنید پیش از شروع ارائھ درخواست خود، ھمھ موارد مورد نیاز را دارید. 

تکمیل درخواست آنالین خود، باید در خانھ یا در مدرسھ از یک کامپیوتر استفاده کنید. چنانچھ سوالی دارید، از والدین یا  برای
 سرپرست/سرپرستان یا معلم زبان خود بخواھید بھ شما کمک کنند.

 ورود بھ پورتال دانش آموز 

خود نیاز خواھید داشت، کھ در کارنامھ/کارنامھ ھای مدرسھ  WAشماره دانشجویی برای ورود بھ پورتال دانش آموز، بھ 
نیاز خواھید  یک آدرس ایمیل شخصیخود نیز پیدا کنید. شما بھ  SmartRiderموجود است. این شماره را می توانید روی 

 .داشت و باید بتوانید پس از تکمیل درخواست آنالین خود، بھ حساب ایمیل شخصی تان دسترسی داشتھ باشید

 اطالعات در مورد تحصیالت 

 اطمینان حاصل کنید کھ اطالعات 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  •
  یداکارنامھ/کارنامھ ھای مدرسھ برای سال ھایی کھ در خارج از کشور بھ مدرسھ رفتھ 

 اطالعات در مورد اقامت 

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

 پیشینھ زبانی 

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

 مدارک حمایت کننده 

 شما باید از مدارک زیر عکس گرفتھ یا آنھا را اسکن کنید: 
 (الزامی) فرم تأییدیھ والدین/سرپرستان 
 صفحھ مشخصات گذرنامھ، در صورت وجود 
 سابقھ/سوابق سفرھای بین المللی، در صورت وجود 
 کارنامھ/کارنامھ ھای مدرسھ خارج از کشور، در صورت وجود 

با حداکثر ، . pngیا  .jpegیا  .jpg، یا .pdfمدارک حمایت کننده را بر کامپیوتر یا دستگاه موبایل خود بھ صورت فایل ھای 
 آپلود کنید. Word، نگھ دارید. شما نمی توانید مدارک را بھ صورت برای ھر فایل 4MBاندازه 

1 

2 

3 

4 

5 


	چک لیست دانش آموز برای ارائه درخواست آنلاین برای دوره آموزش زبان WACE

