
  

  

 

 

      

     

    

    

    

   

     

   

 

      

 

    

  

 

       

  

         

          

  

      

          

   

  

    

   

     

   

 

  

   

  

 

   

 2024 سال ایری بایکتب ابتدر مام دت نثب

 مکه شما کم بیاهی خوم . ماتاس نتاسرپالدین و سرل، وفااط ایری بزینگانجاین هزما بتع مکشرو

 د.ن شوآسا نتا ایرن بامکا م تا حدبت ناث سستا پرو یمنک

 دده خوین شیتع هحلب متر مکد 2006 یعلیمتتالحاصانانوققبد طراق دل شما ح، طفیارتوویک رد

 ند.ل کیحصت ی« شما(حلب مت»مک)

تاسخورتب دید. مکده تاسخورست دیما نی شحلب مته مکی کبتای یک مکرد بیانتویین منچهم

 لالعمرتودس هجع بار رتیشمات بعلوای مرفت. براهد گر نظر خود شریل پذالعمرتوبا دس قا مطابر شما 

 ه کنید.اجعرم ب(تر مکثبت نام د) Enrolling in school هحه صفش، بریپذ

 (Prep-گیدماآ) Foundation ع پایه(قطمی )الت بریاا اسرر سرد ددیی جزمان لودج

 ایرا بر دیدج Foundation یه(پا طع)مق ی ثبت نامزمان لودج کی . مادمننا می Prep گی(دآماا )ی Foundation یه(پا طعمقا )ر دائیول ابتا لسا

به که تسا ی اینزمان لودج از فد(. هدکنی عهجارم 3 حهد )به صفننک قبیطت ار نآ دیکه با میا دهرک رشمنت ایرویکتو ولتید داییب ابتتهمه مکا

 .دکنی نام بتث 2024 یلیمعتلسا ایرب Foundation(ایهپ طعر )مقد را دوخ فلنه طوچگ و یزمان چه دهمیبف دکن ککم شما 

 ؟مم کناثبت ن دائیهبتالوا ر صنفدارملطف انیزم چه

 .دوش ساله 5 ،دکن یع مورش ار که مکتب سالی یلرپا 30 تا دیطفل شما با

 .تسایرد اجبانا دهش ساله 6 که طفالیا ایرب بر مکتد صیلحت

 تبمک به 2023 الیوج 28 تا را نام تت ثبساوخرد،2024 میتعلی لسا ایریا برویکتو ولتید داییب ابتتک مکی در دوخ فلط نام بتث ایرب

 .دکنی لسارا

 کنم؟ مبت نادائیه ثبتا لوا لسا رد ار ملطف نهوگچ

 :دهید جامان را یلذ حلاره مئیادل ابتوالسا در نتا فلط نام بتث ایرب

 .د( بیابیدکنی عهجارذیل م به) Find my School ایتس وب در ار دوخ یحلب ممکت. 1

 ستما هولتی بد داییب ابتکتک می با ت ثبت نامساوخرد سسورپ و ببه مکت جعار رتشبی ِعلوماتم بسک یا د مکتبیدزو بارزر ایرب. 2

 .دیوش

2023 یلرپآ 24 ازد )کنی دوانلد Prep( Enrolling in Foundation( زا ار گی(دآما) Foundation یه(پا طعم )مقت ناتی ثبعلومام تهسب. 3

 .ست(اسرستد در 

 .دکنی ناور 2023 یالوج 28 هعجم ات را Foundation ه(یپا طعمق) ایرم ببت ناث تساوخرد. 4

2023 وستگآ 25 هعجم ات دی، بادیدرک فتیارد دیهانشپی رگا .دش داهیوخ عطلد موخ تساوخرد جهاز نتی 2023 وستگآ 11 هعجم ات. 5

 .دیریذرا بپ دهانشپی این 

 .دکنی کارشتا لقات انتاسو جل نام بتث وماتر معلد 2023 لاس 4 ترم رد. 6

 .دکن یع مورش ار Foundation یه(پا طع)مق 2024 یروجن 30 بهشن سه زا شما فلط. 7

م؟با بیاردوخ لیمح کتبم نهوگچ

Find ایتس وب در ار دوخ یحلم ل، مکتبیذ حلارم ندرک لدنبا با  my School دبیبیا: 

1.findmyschool.vic.gov.au دکنی دراو دوخ رگرورم در ار. 

 .دکنی دراو ’Enter your address to get startedت ‘مسر قد ار دوخ یدائم نتوسک حلس مردآ. 2

.دود بهناوخ سرستد در 2023 ،1 رمت رخاوا در 2024 اتبکم قطمنا جه:وت .دکنی خابانت ’ Enrolment yearت ‘مسر قدار 3.2024

 4.Primary در ار‘ School type  ’دکنی بانتخا. 

 Dari |1 دری

https://www.vic.gov.au/enrolling-foundation-prep
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https://www.vic.gov.au/how-choose-school-and-enrol


 

  

 

                      

 

   

            

                

   

        

     

      

   

   

 

     

     

    

   

  

     

  

          

   

    

       

          

    

 

 

   

                     

  

  

    

     

  

  

   

کیدزن بکتم جنپ ،دیورب نییاپ هب رگا .دهد یم ناشن ار بکتم نیا سامت ِتامولعم پچ تمس رد و امش یلحم بکتم ،امش سردآ هشقن سپس ِ

 .دده می ناششما ن ز بهنی ار شما سردآ به 

 .دکنی وجتسج ’Search for school‘ یلذ رد کتبس نام ماسا رد بتوانییم نینچهم

 ؟دهدتواسخدر تنیس ما یلمح بکتم که دولتی یدایبتا کتبم یکیاد برانوت می من لطف آیا

دهیدتساوخردناتیلحمبکتمزارغی یبتاکمیاربدانیوتیم،هلب در دوجوت مفیرو ظ شریذپ عملرالوستد ق باطابمارماشتساوخردبکتم. ِ

 .دیابیی ها بستاوخرد دیت بنیوولا ع بهجار یتعلوماد متوانی می Enrolling in school حهصف در .درگینظر می

؟دفتا می یتفاقا هاست، چ هدوفق بوامن نم مبت ناواست ثخدر اینکه بر بنیم مت کندریاف مکتوبی گرا

فلطیحلمبمکت .تسا دهش تضمین نتا یحلم مکتب در جا کی شما فلطیارب.دکنی داماق رییگدبمکت ردنتا فلط نام بتثیاربدیبا شما 

Find به نتا فلط لیحم مکتب سردآ فتنیا یارب .دوش یم عیینت هاآن میئاد تنوسک محل سردآ سساا رب شما  my School حهصف .دیکن عهجارم 

Enrolling in school دکنی دییتأ نام تای ثبرا بر نتا فلس طردآ تا دکن ککم شما د بهانوت یم نینچهم. 

 درور مد رظدنیدجت سسورپ جع بهار اتیمومعل Prep(Enrolling in Foundation( حه. صفدکنی اضرعتا متصمی نیا بت بهسد نتوانی ین منیچهم

 .دراد مبت ناث تساوخرد جهنتی

د؟فتا می فاقیات م چههدست بد ازارمنا انی ثبتزم وبچارگر چا

 .دکنی دامقا 2024 میعلیت لای سارب Foundation یه(پا طعمقدر) دوخ فلام طن بتث ایرد بتوانی یی مزمان ره در 2023 ،2 رمت از 

نچنامخ هیرتا ز اینادعی بت هاساوخرد،دکنی ناور نام تست ثباوخردکی 2023 الیوج 28 عها جمتدوشیه مستاوخ ماشزا که ستاتسرد

 یه مفتریذپدان دهسیر یارویکتو گی بهزتا یا به دهرکنقل مکا، ندان دهرک فتیارداردوخمئادتقاما،دان دهرنک امداق نزما نیا در که اییه ادهوخان از 

 .دوش

 بط مکتسوتتدریاف ضحه م، بشخش بریذپ عملرالوستد با قطابد، منوشیوان مر 2023 الیوج 28 زا پس که مینا بتثیهاتساوخرد

 .دنوشیی مگدسیر

بم؟ی بیادایبتاعقطمدرمت ناثبدورمرد بیشتر ماتولعمموانمی ت کجا از

.داهیوخب Foundation یه(پا طعم )مقت ناسس ثبورپ دروم در رتشبی وماتد معلوخ یحلم داییابت مکتب از دتوانی می 

حهر صفد Foundation یه(پا طعمق) نام بتث سسورپدرور مدیتعلوماه مستک بیدتوانی ین مچنیهم ،2023 ،2 رمتعورش در 

 Foundation )Prep(Enrolling in ایتس وب در Starting School دبیابی. 

 .دکنی عهجارم دوخ یحلم داییابت مکتب با ککم فتیارد یارب ًافطل ،دیراد ترورض کمک هب یتامولعم هتسب همجرت یارب رگا

 م؟وس شمات به کسی ا چهب کمک یابر

 دروم در که الیوسرد هروم در دانوت می دیبده ستاوخردنآ ایرد باهیوخیه مک داییتاب ر مکتبیدیا م نام تد ثبمنرکا ،یقالده انتننکگنماهه

 .دکن ککم شما د بهیراد نام بتث سسورپ

 دفیم نتینترای یاهسدرآ

می عورش ار داییب ابتمکت 2024 لاس رد امش لفط اریز ،دشاب دفیم امش یارب تسا نکمم هک دابیبی لیذ رد ار دفیم ینترنتیا سردآ دنچ ًافطل

 :دکن

 findmyschool.vic.gov.au- درا بیابی نب ممکت

vic.gov.au/school -zones-تبق مکمناط درور مد وماتمعل

 Prep(Foundation )vic.gov.au/enrolling -foundation -prep()ایهپ طع)مق رد نام بتث

vic.gov.au/how -choose -school-and-enrol- بر مکتد نام بتث

vic.gov.au/disability -and-inclusive -education– رگیارم فتعلی و وبیتعیم

vic.gov.au/office -locations-department -education -and-training- ویحسا ردفت ستما وماتمعل

 Dari |2 دری

https://www.vic.gov.au/how-choose-school-and-enrol
https://www.findmyschool.vic.gov.au/
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http://www.vic.gov.au/school-zones
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2023-24نی مازجدول 

لیتافع 2023 یاه یخرات

- 23 2023 رمت  ونج عهجم یلرپآ بهدوشن :2 24 2023

 عطمقل ثبت نام )بادن هه بی کیه هاادای خانورا بر ت هایفعال ریی و ساسانر عالاط تدیدها، جلسازیی بااابتد بتمکا 2023 ،2 و 1 رمت

 ند.نی کم رازبرگ د،نتهس لای سارن بای طفلشارگی( بآماد Foundation ) 2024 ه(یپا

  ندتس هسرتر دسه دندز تره صوب findmyschool.vic.gov.au  رد 4202  یعلیمت لای سارتب بق مکاناطم 2023 ،2 رمت روعا شب

4202  لسا ایرا بر دده خوین شیتع هحلب متتا مک ندناجعه کرم  findmyschool.vic.gov.au سرآد هد بین باتاسرپ/سرینلداو

 ند.بیاب

 ت.اس سرتر دسد )Enrolling in Foundation )Prep  رد دانلوای درن بتاسرپ/سرینلداای ورنام ب تبث یتومامعل هتبس

ند.نع کیزتو نب شاته مکمعده و جانیآ ه هایادین خانوا بر ثبت نام یتومامعل ه هایتاست بس مکنی میاابتد بتمکا 2 2023 رمت ،1 فتهه زا

 ،2 رمت ،1 فتهه زا

2023 

 ه یکخ بیرتا ینا زا ار دده خول شیم تکمبت ناث تاسخورد دنانتو ین متاسرپ/سرینلداو- است زاام بت نثب یاه استوخرد

 ند.نن کارو یتیی دولاابتد بتمک

- 15 2023 رمت  رامبسپت عهمج یوالج بهدوشن :3 10 2023

 یوالج 28 جمعه ات

2023 

 ییاابتد بته یک مکخ بیرتا ینا تا ار دده خول شیم تکمبت ناث تاسخورن دتاسرپ/سرینلداو- امت نثب یاه استوخرلت دمه

 ند.نی کن مارو یتدول

 گوستآ 11 جمعه ات

2023 

 Foundation ه(یپا عطمقنام ) تبث جیتاخش، نش بریل پذالعمرتوحت دست «شریذپ تیاولو بیترت» قبی طیاابتد بتمکا

ِ یع مالاط نتاسرپر/سینلداه وکتبی ب رطو ها بر ی(مادگ)آ بوتکم ،منا تبث دییتأ ایرب یبوتکم لومشب تاس کنمم ینا .دنده

باشد. قفمواست ناخورب دتویا مک نهادیشپ

 یبتجدیدنظر کت تاسخورل دسارا هوع برت شاس ند ممکان هن شدارو قفمواست ناخورب دتوه یک مکن کتاسرپ/سرینلداه وب

 ند.ند کد نظر خورمو ییاابتد بته مکش بریپذ عدم

 گوستآ 25 جمعه ات

2023 

ت.اس خیرتا ینا تا نل شاطف شریه پذندده ند نشادنرت کفیارا در نهادیشپ بتوه مکن کتاسرپ/سرینلداو

 گوستآ 25 جمعه ات

2023 

ن.شارظد نرمو ییاابتد بتر مکش دریم پذی عدبتجدیدنظر کت تاسخورن ددرن کارو ایرب نتاسرپ/سرینلداای ورب لتمه نیرخآ

 رامبسپت 15 جمعه ات

2023 

ند.نی کم عمطل خیرتا ینا رد دد نظر خویجدت تاسخوره دجیتز نا یبتت کره صوا بر نتاسرپ/سرینلدام وی تمایاابتد بتمکا

- 20 2023 رمت  رامبدس بهشنراچه رکتبا بهدوشن :4 2 2023

ند.تهس یتقالان تن جلسابامیز ییاابتد بتمکا 2023 ،4 رمت ولر طد

 رکتبا 20 جمعه ات

2023 

 ره دی کترصو ره، دطبوه مرطقنش با مدیر مریم پذی عدبتجدیدنظر کت تاسخوره دئارا ایرب نتاسرپ/سرینلداای ورب لتمه نیرخآ

 ند.ا هدق بوفموش نارظد نرمو هیئادتاب بته مکن بدنظر شایجدت تاسخورد

 رامبون 17 جمعه ات

2023 

 عالاط نتاسرپ/سرینلداه وه همکتبی ب تره صوا بر هطقنش مدیر مریم پذهای عدتاسخوره دجیتخ نیرتا ینا تا ساحوی زکارم

 د.شویبیق مطت ند،شویت مفیارد ربتکا 20 2023 هعی جمپایان خیرتا تا هی کیهاتاسخورد درمو رف درص ینا ند.دهمی
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