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 اطالعات برای والدین –روند ثبت نام برای دوره های آموزش زبان 

در  درخواست نامه اجازه ثبت نام ثبت نام کنند، باید آنالین WACEتمامی دانش آموزانی که می خواهند برای دوره آموزش زبان 

 . ارائه دهند( سازمان)را به سازمان برنامه آموزشی مدرسه و استانداردها  WACEدوره آموزش زبان 

 . *درخواست نامه آنالین را تکمیل کنند 10دانش آموزان باید در کالس 

چنانچه سوالی دارید، از معلم . برای تکمیل درخواست نامه آنالین، دانش آموز باید یا در خانه یا در مدرسه از کامپیوتر استفاده کند

 . مدرسه فرزندتان یا دفتر مدرسه بخواهید کمکتان کنند

 اطالعات مورد نیاز

 :  فرزندتان باید جزئیات زیر را ارائه دهد

 جزئیات مدارسی که در هر سال تحصیلی از پیش دبستان به آنها رفته است 

 کشور به مدرسه رفته استکارنامه های مدرسه برای سال هایی که در خارج از / کارنامه 

 کشورهایی که قبالً در آنها زندگی کرده است 

 کشورهایی که قبالً به آنها سفر کرده است 

 در آنها صحبت می شود اشسفرها به این کشورها که زبان درخواستی / دالیل سفر/ دلیل 

 در آنها صحبت می شود اشسفرها در این کشورها که این زبان درخواستی / مدت سفر 

  زبان هایی که دانش آموز یاد گرفته است صحبت کند/ زباناولین 

 زبان هایی که دانش آموز می تواند صحبت کرده، بخواند و بنویسد/ سایر زبان 

 برادرها و دوستان خود صحبت می کند/ سرپرستان و خواهرها/ زبان هایی که دانش آموز با والدین یا سرپرست/ زبان 

  مدارک حمایت کننده

 : را ارائه دهد یا اسکن مدارک زیر عکسفرزندتان باید 

 (الزامی)سرپرستان / فرم تأییدیه والدین 

 صفحه مشخصات گذرنامه، در صورت وجود 

 سوابق سفرهای بین المللی، در صورت وجود/ سابقه 

 کارنامه های مدرسه خارج از کشور، در صورت وجود/ کارنامه . 

https://senior- موجود می باشداطالعات در مورد روند ارائه درخواست در وب سایت سازمان 

materials/languages-support-and-secondary.scsa.wa.edu.au/syllabus . 

 . دردرخواست ارائه می دهند نیز می شود 11که برای انجام دوره آموزش زبان کالس  9این شامل حال دانش آموزان کالس * 


