
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

           

                   

                        

  

             

     

    

                    

 

           

            

   

  

                  

      

             

                

     

           

        

   

      

      

   

            

 

     

               

 

            

  

             

              

    

 2024 ماية لعبتدائالسة ارالمدل بسجيالت

 ةيلمع لعج يف ةدعاسملا ديرن .ةياعرلا يمدقمو ءابآلاو لافطألل ا اعتمم ااتقو ةسردملا ءدب دعي

 .لكةسبنبال ن إلمكاادرلة قهس سجيلالت

 هيف ميقي يذلا يحلل ةصصخملا ةسردملاب قاحتلالا كلفطل قحي ،ايروتكيف ةيالو يف

 .2006 عاميب لردوالت متعليالح الإص نوقان وجبملية"( بحمستك الرد"م)

 رظنتس .ةيلحملا كتسردم تسيل ةسردم يف ناكم ىلع لوصحلل مُّدقتلا ا اضيأ كنكمي

 ةسايس لوح تامولعملا نم ديزمل .قاحتلالا ةسايس عم ىشامتي امب كبلط يف ةسردملا

 ." Enrolling in School" ةسردملا يف ليجسالت حةة صفريازضل بتف ،قاللتحاا

 (ةيدادعإلا) ةيديهمتلا ةنسلل ةيالولا ىوتسم ىلع ديدجلا ينمزلا لودجلا

اديدج اينمز االودج انردصأ دقل .ةيدادعإلا وأ ةيديهمتلا ةنسلا ىمست ةيئادتبالا ةسردملا نم ىلوألا ةنسلا  جميع عهدية لتتبيهمتلا ةنسلا يف ليجستلل ا ا

 ةنسلا يف كلفط ليجست ةيفيكو تقو مهف ىلع كتدعاسم ىلإ ينمزلا لودجلا فدهي (.3 ةحفصلا رظنا) ايروتكيف ةيالو يف ةيموكحلا ةيئادتبالا سرادملا

. 2024 سياردعام الدية للهيالتم

 ؟ةيئادتبالا ةسردملا نم ىلوألا ةيساردلا ةنسلا يف يلفط لجسأ نأ بجي ىتم

 .سةاردال أ فيهدذي يبام العن المناس/نييلرأب 30 لوحلت باوسن 5 كر طفلعم نويكنأ جبي

 .اتوسن 6 رعمن الماوغن بليذال الطفألي لامزم إلتعليال

 تموز/وليوي 28 لولحب ةسردملا ىلإ قاحتلالا ليجست بلط لسرأ ،2024 يساردلا ماعلل ايروتكيف ةيالو يف ةيموكح ةيئادتبا ةسردم يف كلفط ليجستل

2023 .

 ؟ةيئادتبالا ةسردملا نم ىلوألا ةيساردلا ةنسلا يف يلفط لجسأ فيك

 :ةيئادتبالا ةسردملا نم ىلوألا ةيساردلا ةنسلا يف كلفط ليجستل تاوطخلا هذه ذختا

 .ه(دناأرظان ) Find my School وقعى ملع ليةحمستك الردم عن حثاب.1 

 .سجيلم للتيدتقال مليةعو سةردمن العديزالم فةرعو لمأ سيةردة مولجزجحكومية لح ئيةادبتا سةردصل بمتا.2 

 (ةيدادعإلا) ةيديهمتلا ةنسلا يف ليجستلا نم (ةيدادعإلا) ةيديهمتلا ةنسلا يف ليجستلا تامولعم ةمزح ليزنتب مق.3 

)Enrolling in Foundation )Prep(( ( 2023 ناسي/نيلرأب 24 نم اارابتعا ةرفوتم .)

. 2023 زوتمو/وليي 28 ةعجمال يوم لوحلب ةيديهمتلا ةنسلا يف ليجستلا بلط ميدقتب مق.4 

 لوحلب ضرعلا لوبق كيلع بجيف ،قاحتلالل ا اضرع تيقلت اذإ. 2023 س/آبطسغأ 11 ةعجمال يوم لوحلب كبجة طلبنتي كرطاخإ مسيت.5 

. 2023 س/آبطسغأ 25 ةعجمال يوم

 .2023 ماعل 4 سيارالد لالفص لالخ ةقاليالنتا اتسلجوال سجيلالت تامولعم يف كراش.6 

 .2024 يناثلا نوناك/رياني 30 ءاثالثلا نم اًرابتعا يةدهيالتم نةسك الدأ طفلسيب.7 

 لية؟لمحا ستيدرمدأج كيف

 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتاب ينورتكلإلا Find my School وقعى ملع ليةحمستك الردم عن حثاب

 .كحفصتم يف findmyschool.vic.gov.au كتب ا.1 

". Enter your address to get started" مندء ضبم للئادمتك الإقا ناوعن خلدأ.2 

 يساردلا لصفلا رخاوأ يف ةحاتم 2024 عامسة لردمق المناط نوستك ظة:وحمل".  Enrolment year" منض سجيلالت نةس 2024 رختا.3 

 .2023 ،لواأل

". School type " ةسردالم عومن نض "Primary" رختا.4 
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 برقأ ا اضيأ كل رهظتسف ،لفسأل ريرمتلاب تمق اذإ .سةردل بالمصاتالا فاصيلت ارسى اليعلو ،ليةحالم كستردوم ،وانكنع كذل دعة بطيرخر الهظُست

 .وانكنع من سرادمس مخ

".Search for school " ةسردملا نع ثحبلا نمض ةسردملا مساب ثحبلا ا اضيأ كنكمي

 ؟محليةلا ناستدرم الفبخ ةيموكح ةيئادتبا ةسردم ىلإ مدقتلا يلفطل نكمي له

 عثورال كنكمي .ةرفوتملا نكامألاو قاحتلالا ةسايس عم ىشامتي امب كبلط يف ةسردملا رظنتس .ةيلحملا كتسردم ريغ ىرخأ سرادمل ميدقتلا كنكمي ،معن

 ." Enrolling in School" ةسردملا يف ليجسالت ةحفص يف تابلطلا تايولوأ بيترت ةيفيك لوح تامولعم ىلع

 ؟هلوبق متي مل يب صاخلا قاحتلالا ليجست بلط نأب ديفت ةلاسر تيقلت اذإ ثدحي اذام

 ىلع كلفطل ةيلحملا ةسردملا ديدحت متي .ةيلحملا هتسردم يف ااناكم كلفطل نمضُي .ىرخأ ةسردم يف كلفط قاحتلا ليجست بلط ميدقت كيلع بجي

 ةسردملا يف ليجستلا حةصف كدعاست نأ يمكن .يةحلمال كطفل سةردم موقع ديدحلت Find my School ةريازب ضلتف .مئادال متهإقا ناونع سأسا

" Enrolling in school"ليجستلل كلفط ناونع ديكأت ىلع ا اضيأ. 

 لوح وماتمعل ىعل "( )Prep( Enrolling in Foundation"ةيدادعإلا) ةيديهمتلا ةنسلا يف ليجستلاحةصف ويحتت.رارلقبا عنطميدقتا ا ضيأ كنكمي

 .لجيسب التة طلجى نتيعل نعطة المليع

 ؟لسجيللت منيةلزا ألطرايفاتتن ذاإ دثا يحذما

. 2023 عامل 2 يساردلا لصفلا نم ااءدب تقو يأ يف 2024 يساردلا ماعلل ةيديهمتلا ةنسلا يف كلفط ليجستل مدقتلا كنكمي

 التي تالئعاتلك ال نخ ميرا التاذد هعت بباطلول القب رستمسي ،2023 تموز/ووليي 28 ةعمجلا موي لولحب ليجستلا بلط ميدقت كنم بلطُي امنيب

 .ايروتكيف ةيالو ىلإ ااثيدح تلصو وأ ةمئادلا ةماقإلا ناونع رتغي وأ جيلسلتمنية لزول الادجها التتفا

 .ةرادإلاب ةصاخلا قاحتلالا ةسايسل ااقفو ،اهمالتسا روف ةسردملا لبق نم 2023 تموز/ووليي 28 دعة بدمالمق سجيلالت لباتم طقييت مستت

 ؟ةيئادتبالا ةسردملا يف ليجستلا لوح تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا يننكمي نيأ

 .ةيديهمتلا ةنسلا يف ليجسالت مليةع لوح وماتمعلن الم ديزى معل لوصحلية الحالم ئيةادتالبا كستردن مب مطلت نأ كيمكن

 ةحفص يف ةيديهمتلا ةنسلا يف ليجستلا ةيلمع لوح تامولعم ةمزح ىلع روثعلا ا اضيأ كنكمي 2023 عامل 2 يساردلا لصفلا ةيادب يف

". Starting School" ةساردلا ءدب بيو ةحفص يف " Prep( Enrolling in Foundation("(ةيدادع إلا) ةيديهمتلا ةنسلا يف ليجستلا

 .ةدعاسملا ىلع لوصحلل ةيلحملا ةيئادتبالا كتسردم ىلإ ثدحتلا ىجريف ،تامولعملا ةمزح ةمجرت يف ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك اذإ

 ؟ةدعاسملا ىلع لوصحلل لصتأ ن َمب

 مليةع لوح كيدل نوكت دق ةلئسأ يأ يف كتدعاسم اهيلإ مدقتلا ديرت يتلا ةيئادتبالا ةسردملا ريدم وأ ليجستلا لوؤسم وأ لاقتنالا قسنمل نكمي

 .سجيلالت

 ةدفيمطوابر

: 2024 ماع يف ةيئادتبالا ةسردملا كلفط أدبي امدنع كدعاست دق يتلا ةديفملا طباورلا ضعب ىلع هاندأ روثعلا ىجري

- Find my School findmyschool.vic.gov.au 

 vic.gov.au/school-zones- ةسردالم قناطن مع وماتمعل

 vic.gov.au/enrolling-foundation-prep - (ةيدادعإلا)  ةيديهمتلا  ةنسلا  يف  ليجستلا

 vic.gov.au/how-choose-school-and-enrol- ةسردملا يف قاحتلالا ليجست

 vic.gov.au/disability-and-inclusive-education- ميلعتلا يف جامدإلاو ةقاعإلا يوذ

 vic.gov.au/office-locations-department-education-and-training- يليمإلقا مكتببال لصاتالا بيانات

 Arabic | 2 ةبيالعر
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2023-24 مالعني لل الزمدوالج

طاالنش 2023 ماعال خياروت

- 23 2023 نينثالا :يناثلا يساردلا لصفلا  ناري/حزونيوي ةعجمال نانيسل/يبرأ 24 2023

 ماعل 2و 1 سيةارالد لوالفص

2023 

 يف ليجستلا ىلإ ىعست يتلا رسألل ىرخأ ةطشنأو ةيم العإ تاسلجو تالوج ةيئادتبالا سرادملا يرجت

 .2024 عامم لهفالألط ية(دادعإلاية )دهيالتم ةنسال

 2 سيارلدا لالفص يةابد لوحلب

 2023 امعل

findmyschool.vic.gov.au  ىلع ةرمتوف 2420  يساردعام الة للسردالم قمناط

  صةصخالم سةردالم ديدحلت  findmyschool.vic.gov.au ىلإ  باهذلا  ةياعرلا  يمدقم/ءابآلا  ىلع  بجي

.2024  عامم لهقتطمنل

 ةيديهمتلا ةنسلا يف ليجستلا  من يلزلتنية لمي الرعاد/مقاءب آليل لجسمات التومة معلزح رتتوف

 ." )Enrolling in Foundation )Prep دية( "ادعإلا)

 سيارالد لالفص ،1 2 عوسباأل من

 2023 امعل

 مهعجتموم دةيدجالت الئعاى العل يلجسمات التوزم معلح يعزوتئية بادالبتا سرادالم ومتق دق

 .يسردالم

 سيارالد لالفص ،1 2 عوسباأل من

 2023 امعل

 ىلإ لمتكملا ليجستلا بلط ميدقت ةياعرلا يمدقم / نيدلاولل نكمي- حةوفتجيل مالتس تالبط

.خيراتلا اذه نم ا ا  رابتعا ةيموكح ةيئادتبا ةسردم

- 15 2023 نيناالث ث:لاالث سيارالد لالفص  لويلأر/بتمبس ةعجمال زوتمو/وليي 10 2023

 زوتمو/وليي 28 ةعجمال لوحلب

2023 

 ةسردم ىلإ لمتكملا ليجستلا بلط ةياعرلا ومدقم / ءابآلا مدقي- مديالتق حقةستم لجيالتس تالبط

 .يخرا التاذول هحلكومية بح ئيةادابت

 س/آبطسغأ 11 ةعجمال لوحلب

2023 

ةيديهمتلا ةنسلا يف ليجستلا جئاتنب اا يباتك ةياعرلا يمدقم/رومألا ءايلوأ راطخإب ةيئادتبالا سرادملا موقت

ا ـ قفو ،(ةيدادعإلا) كلذ لمشي دق .ةرادإلاب ةصاخلا قاحتلالا ةسايس بجومب "قاحتلالا ةيولوأ بيترت"ل ا

لوبقم ريغ بلط باطخ وأ حنم باطخ وأ ليجستلا دكؤي ا  .اباطخ

 مدعب ةبوتكم نوعط لاسرإ يف لوبقم ريغ بلط باطخ اوقلت نيذلا ةياعرلا ومدقم/ءابآلا أدبي دق

 .لةضفالم ئيةادت البا مهستردم ىلإ قاحتل الا

 س/آبطسغأ 25 ةعجمال لوحلب

2023 

. خيراتلا اذه لولحب مهلفط ناكم لوبق ىلإ ريشي حنم باطخ ةياعرلا ومدقم / ءابآلا لسرأ

 س/آبطسغأ 25 ةعجمال لوحلب

2023 

 قاحتلالا مدع يف نعطلاب ةبوتكم ةرامتسا ميدقتب ةياعرلا يمدقم/يلاهألا موقيل يئاهنلا دعوملا

 .هانوفضلي يدائية التالبتا سةردبالم

 15 ةعجمال يوم لوحلب

 2023 لويلأر/بتمبس

قاحتلالا مدعب مهنعط ةجيتنب ،اا يباتك ،ةياعرلا يمدقم/يلاهألا عيمج راطخإب ةيئادتبالا سرادملا موقت

 .يخرالتا ذاول هحلب

 2023 لواأل نوناكر/يسمبد 20 اءعب ألرا- 2023 لواأل ينشربر/توكتأ 2 نيناالث ع:بارال سيارالد لالفص

 ماعل 4 سيارالد لالفص لالخ

2023 

.قاليةسات انتلج ئيةاد البتا سرادالم فضيتست

 20 ةعجمال يوم لوحلب

 2023 لواأل ينشربر/توكتأ

 يذ يميلق إلا ريدملا ىلإ قاحتلالا مدعب بوتكم نعط ميدقتل ةياعرلا يمدقم/يلاهألل يئاهنلا دعوملا

 .ةلضفملا ةيئادتبالا مهتسردم ىلإ مهقاحتلا مدعب نعطلا لوبق متي مل ثيح ،ةلصلا

 17 ةعجمال يوم لوحلب

 2023 يناثلا نيرشت/ربمفون

 قتحا اللا دمعالخاص ب مهطعن جةيتنب اا يباتك ةياعرلا يمدقم /يلاهألا عيمج راطخإب قطانملا موقت

دعوملا لولحب ةدراولا نوعطلا ىلع طقف اذه قبطني .خيراتلا اذه لولحب يميلق إلا ريدملا ىلإ مدقملا

 . 2023 لوين األرشت/روبكت أ 20 ةعمجلا مويل يئاهنلا
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