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باألشیاء التي یجب على الطالب تجھیزھا لتقدیم طلب عبر اإلنترنت لدراسة دورة اللغة   قائمة
 )WACEللشھادة الثانویة في ویسترن أسترالیا (

قبل أن تقّدم طلبك. إلكمال طلبك عبر اإلنترنت، ستحتاج الستخدام جھاز كمبیوتر، استخدم ھذه القائمة للتأّكد من أن لدیك كل ما تحتاج إلیھ 
إّما في المنزل أو في المدرسة. وإذا كان لدیك أي أسئلة، أطلب المساعدة من ولي أمرك/أولیاء أمرك أو الوصي/األوصیاء علیك أو معلّم 

 مادة اللغة.

 تسجیل الدخول إلى بوابة الطالب 

، والذي ستجده في تقریر/تقاریرك المدرسیة. وقد یكون الخاص بك WAرقم الطالب في لتسجیل الدخول إلى بوابة الطالب، ستحتاج إلى 
ویجب أن تستطیع الدخول إلى حساب  عنوان برید إلكتروني شخصيالخاصة بك. ستحتاج إلى  SmartRiderموجوداً أیضاً على بطاقة 

 ند إكمال طلبك عبر اإلنترنت.بریدك اإللكتروني الشخصي ع

 معلومات عن الدراسة 

 تأّكد من توفّر المعلومات التالیة لدیك:
 :معلومات عن المدارس التي كنت ُملتحقاً بھا في كل عام دراسي بدایةً من المرحلة التي سبقت دخولك للمدرسة االبتدائیة 

 اسم المدرسة •
 اللغة الرئیسیة الُمستخدمة للتدریس في المدرسة  •
 اللغة/اللغات التي درستھا •
 عدد ساعات دراسة اللغة في األسبوع •
 تقریر مدرسي/تقاریر مدرسیة عن السنوات التي التحقت فیھا بالمدرسة خارج أسترالیا 

 معلومات عن سكنك 

 ستحتاج إلى تقدیم المعلومات التالیة:
  عشت فیھاالبلدان التي 
 البلدان التي زرتھا 
 سبب/أسباب الزیارة/الزیارات للبالد التي تتحّدث نفس اللغة التي تتقّدم للتسجیل فیھا 
 مّدة الزیارة/الزیارات للبالد التي تتحّدث نفس اللغة التي تتقّدم للتسجیل فیھا 

 الخلفیة اللغویة 

 ستحتاج إلى تقدیم المعلومات التالیة:
 اللغة/اللغات األولى التي تحّدثت بھا 
 اللغة/اللغات األخرى التي تتحّدثھا وتقرأھا وتكتبھا 
 اللغة/اللغات التي تستخدمھا عند التحّدث مع ولي أمرك/أولیاء أمرك أو الوصي/األوصیاء علیك ومع أشقائك وأصدقائك 

 الوثائق الداعمة 

 ضوئي للوثائق التالیة:ستحتاج إلى تقدیم صورة فوتوغرافیة أو مسح 
 (إلزامیة) استمارة إقرار ولي األمر/الوصي 
  ًصفحة التعریف عن الھویة في جواز السفر، إذا كان متوفّرا 
 سجل/سجّالت الحركة الدولیة، إن وجدت 
 تقریر/تقاریر مدرسیة من خارج أسترالیا، إن وجدت 
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 .Word . لن تتمّكن من تحمیل مستنداتمیجابایت لكل ملف
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