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   2023للعام  7التسجيل في السنة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف يمكنني التقديم لطفلي لاللتحاق بمدرسة ثانوية؟

ويتعين عليك إكمالها وإرجاعها   2023لعام   7طلب االلتحاق بالسنة الدراسية ستمنحك مدرسة طفلك نسخة من استمارة 
  .  يمكنك أيًضا العثور عىل االستمارة عىل موقعنا اإللكتروني2022أيار / مايو  13في موعٍد أقصاه الجمعة 

carers-and-parents-information-school-secondary-primary-au/moving.gov.vic    مع حزمة معلومات مفصلة عن عملية

 . 7التسجيل للسنة الدراسية 

 كيف أعثر عىل مدرستي المحلية ومدارس أخرى في منطقتي؟

من السهل العثور عىل مدرستك المحلية ومدارس   Department of Education and Trainingجعلت وزارة التعليم والتدريب  

نت.  Find My Schoolأخرى في منطقتك باستخدام أداة   عبر االنبر

ي متصفحك  au.gov.vic.findmyschoolاكتب  .1
 ف 

 " Enter your address to get started"  "ادخل عنوانك للبدء"اكتب عنوانك في خانة  .2

 " Enrolment year" "سنة التسجيل "في خانة   2023تأكد من اختيار  .3

   "School type" " نوع المدرسة"في خانة  7والسنة  Secondary، تأكد من اختيار الثانوية 7بالنسبة للسنة الدراسية  .4

 نوانك في الخريطة، وكذلك مدرستك المحلية، وعىل اليسار تفاصيل االتصال بالمدرسة سيظهر بعد ذلك ع  .5

 إذا نزلت ألسفل الشاشة، فستظهر لك أيًضا أقرب خمس مدارس  .6

  "البحث عن مدرسة"لبدء بحث جديد، ما عليك سوى إدخال عنوان جديد أو يمكنك أيًضا البحث باسم المدرسة في خانة 

"Search for school" . 

  

جزًءا مهًما من رحلة تعليمه.  نريد مساعدتك في جعل   7يُعدُّ تسجيل طفلك في السنة الدراسية 
 عملية االنتقال سهلة قدر اإلمكان.  

 "(مدرستك المحلية)" في والية فكتوريا، يحق لطفلك االلتحاق بمدرسة الحي المخصصة له 

 .2006لللل  Education and Training Reform Actقانون إصالح التعليم والتدريب بموجب 
يمكن أيضاً للتالميذ أن يقدموا لإللتحاق بمدرسة خارج نطاق الحي المخصصة لهم. إذا كانت  

 .  لسياسة األلحاققاً  المدرسة لديها مكان متاح لقبول طفلك، فقد يتم قبوله وف

http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.findmyschool.vic.gov.au/
https://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/act2006.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/act2006.aspx
https://www2.education.vic.gov.au/pal/enrolment/guidance/placement-policy
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 مدرستنا المحلية؟  ليستهل يمكن لطفلي التقدم لاللتحاق بمدرسة ثانوية حكومية 

نعم، يمكنك التقديم لمدارس أخرى غير مدرستك المحلية. يتم النظر في الطلبات بما يتماشى مع سياسة اإللحاق لدى الوزارة  
 وحسب األماكن المتاحة.  

 كيف يتم منح أولوية التسجيل للطالب الذين ال يعيشون في منطقة المدرسة؟  

يمكنك االطالع  بات التسجيل باستخدام ترتيب أولوية اإللحاق. في حالة وجود أماكن محدودة متاحة، تنظر المدارس في طل
 في المدرسة.  صفحة التسجيلعىل ترتيب أولوية اإللحاق في 

 محلية؟هل يمكن لطفلي الاللتحاق بنفس المدرسة التي يدرس فيها أشقاؤه إذا لم تكن مدرستنا ال

نعم، سيتم إعطاء األولوية لطفلك للتسجيل إذا كان يعيش في نفس العنوان الدائم وسيدرس في المدرسة في نفس  
 الوقت. ولكن، هذا يخضع لتوافر األماكن.   

 ؟School My Findما هو العنوان الذي أدخله في  -لطفلي عنوانان دائمان 

إذا كان طفلك يعيش في عناوين متعددة، فإن العنوان الذي تستخدمه للعثور عىل مدرستك المحلية هو العنوان الذي 
 .  أيام األسبوعيقضي فيه معظم 

إذا كان طفلك يقضي نفس القدر من الوقت في عنوانين، فسيتم اعتبار كال العنوانين عنوانه الدائم. يمكنه التسجيل في أي  
 محلية. من المدارس ال

 ماذا إذا تغيرت معلوماتي بعد تقديم استمارة الطلب؟

 اتصل بمدرسة طفلك االبتدائية في أقرب وقت ممكن وسيقومون بتحديث االستمارة الخاصة بك. 

 هل يمكنني االستئناف لدى مدرستي الثانوية المفضلة إذا لم أتلق عرًضا؟

حزمة معلومات اإللحاق المفصلة للسنوات  الطالع عىل نعم. للحصول عىل إرشادات حول عملية االستئناف، يرجى ا
 . 7 -  6الدراسية 

 
 
 
 

https://www.vic.gov.au/how-choose-school-and-enrol
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
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 ؟7أين يمكنني العثور عىل المزيد من المعلومات حول عملية اإللحاق في السنة الدراسية 

حزمة معلومات عىل موقعنا اإللكتروني في  7يمكنك العثور عىل حزمة معلومات حول عملية اإللحاق في السنة الدراسية 
 ا أن تطلب نسخة من مدرسة طفلك االبتدائية.   . يمكنك أيًض 7 - 6اإللحاق المفصلة للسنوات الدراسية 

 تشمل الحزمة معلومات مفّصلة حول: 

 المدارس المحلية ونطاقات المدارس   •

 سياسة اإللحاق لدى الوزارة   •

 التسجيل في مدرسة ثانوية   •

 دعم اإلعاقة   •

 إكمال وتوقيع استمارة التسجيل •

 إجراءات االستئناف  •

 إشعار الخصوصية  •

مساعدة في ترجمة حزمة المعلومات، يُرجى التحدث إىل مدرسة طفلك االبتدائية للحصول عىل  إذا كنت بحاجة إىل ال
 المساعدة. 

 بَمن أتصل للحصول عىل المساعدة؟ 

أو منسق االنتقال أو مدير مدرسة طفلك االبتدائية طفلك مساعدتك في أية أسئلة قد  6يمكن لمنسق السنة الدراسية 
 تكون لديك حول عملية االنتقال.  

 روابط مفيدة 

 :2023في عام  7إىل السنة  6فيما يلي بعض الروابط المفيدة التي قد تساعدك أثناء انتقال طفلك من السنة الدراسية 

au.gov.vic.findmyschool – School my ndFi 

   zones-au/school.gov.vic –نطاقات المدارس 

  enrol-and-school-choose-au/how.gov.vic  –التسجيل في المدرسة 

 education-inclusive-and-au/disability.gov.vic –اإلعاقة والشمولية في التعليم 

 aspx.au/about/contact/Pages/regions.gov.vic.education –التواصل مع المكاتب االقليمية 

http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.vic.gov.au/moving-primary-secondary-school-information-parents-and-carers
http://www.findmyschool.vic.gov.au/
http://www.vic.gov.au/school-zones
https://www.vic.gov.au/how-choose-school-and-enrol
https://www.vic.gov.au/disability-and-inclusive-education
https://www.education.vic.gov.au/about/contact/Pages/regions.aspx
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   2023-2022الجدول الزمني للعام الدراسي 

 النشاط   2022تواريخ العام 

 2022حزيران / يونيو  24الجمعة  - 2022نيسان / أبريل 26الفصل الثاني: الثالثاء 

الفصل   -من األسبوع األول 
  2022الثاني من العام 

مقدمي الرعاية لطالب السنة الدراسية / تقدم المدارس االبتدائية الحكومية معلومات لجميع األهالي

 حزمة معلومات اإللحاق. حول كيفية الحصول عىل  6

 . 2023للعام  7الدراسية  طلب التسجيل في السنةاستمارة تتضمن هذه الحزمة 

إىل المدرسة   2023للعام  7استمارة طلب التسجيل للسنة الدراسية مقدمو الرعاية بإرجاع   / يقوم األهالي   2022أيار / مايو  13الجمعة 
 االبتدائية الحكومية ألطفالهم بحلول هذا التاريخ. 

 2022أيلول / سبتمبر 16الجمعة  - 2022تموز / يوليو  11الفصل الثالث: اإلثنين 

كتابًيا  6مقدمي الرعاية لطالب السنة الدراسية  / تقوم المدارس االبتدائية الحكومية بإخطار األهالي 2022تموز / يوليو  20األربعاء 
ورقة قبول اإللحاق للسنة . سيتضمن خطاب العرض  7بعروض اإللحاق للسنة الدراسية  

عاية إىل المدرسة االبتدائية الحكومية لطفله بحلول يوم  مقدم الر  / عىل أن يعيدها الوالد 7الدراسية 

 . 2022آب / أغسطس 10األربعاء 

تموز / يوليو  21من الخميس 

2022 

ي إرسال طلبات استئناف كتابية بخصوص عدم اإللحاق إىل المدرسة   / قد يبدأ األهالي
مقدمو الرعاية ف 

باستمارة استئناف اإللحاق من الثانوية التي يفضلونها.  ستزودك مدرسة طفلك االبتدائية 
 .7إىل السنة   6السنة الدراسية 

مقدمي الرعاية بتقديم استئناف مكتوب يتعلق بعدم اإللحاق بالمدرسة الثانوية  / ليقوم األهالي آخر موعد 2022تموز / يوليو  29الجمعة 

 التي يفضلونها. 

مقدمي الرعاية كتابًيا بنتيجة استئنافهم الخاص بعدم   / تقوم المدارس الثانوية بإخطار جميع األهالي 2022آب / أغسطس 9الثالثاء 

  اإللحاق بحلول هذا التاريخ. 

إذا لم ينجح االستئناف الذي قدمته إىل مدرستك الثانوية المفضلة، يمكنك تقديم  :ملحوظة
 Department of Educationاستئناف كتابي آخر إىل المدير اإلقليمي إلدارة التعليم والتدريب 

of Training Regional Director  ي حزمة معلومات  األسئلة الشائعةالمعنية. يرجر االطالع عىل
اإللحاق  ف 

 للحصول عىل المزيد من المعلومات حول االستئنافات.  
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آب / أغسطس 10األربعاء 

2022 

إىل مدرسة طفلهم االبتدائية    7مقدمو الرعاية بإرجاع ورقة قبول اإللحاق للسنة الدراسية  / يقوم األهالي
 الحكومية بحلول هذا التاريخ.  

آب / أغسطس 23الثالثاء 

2022 

مقدمي الرعاية بتقديم استئناف مكتوب يتعلق بعدم اإللحاق إىل المدير   / ليقوم األهالي آخر موعد

 اإلقليمي ذي الصلة إذا لم ينجحوا في استئنافهم لمدرستهم الثانوية المفضلة. 

ين األول / أكتوبر 3الفصل الرابع: اإلثنين   2022كانون األول / ديسمبر 20الثالثاء  - 2022تشر

ين األول  / أكتوبر 21الجمعة  تشر

2022 

مقدمي الرعاية كتابًيا بنتيجة استئنافهم الخاص بعدم اإللحاق   / تقوم المناطق بإخطار جميع األهالي

  المقدم إىل المدير اإلقليمي بحلول هذا التاريخ. 

 23ينطبق هذا فقط عىل االستئنافات المستلمة بحلول تاريخ اإلغالق وهو الثالثاء  ملحوظة:
 .  2022آب / أغسطس

كانون األول / ديسمبر 13الثالثاء 

2022 

 . 6تنظم المدارس الثانوية يوًما توجيهًيا لجميع طالب السنة الدراسية 


