
Departemen Pendidikan NSW

MEMASUKI YEAR 7 DI SEKOLAH  
NEGERI NSW
Tiba waktunya untuk memulai transisi anak Anda dari 
Year 6 ke Year 7.

Sekolah lokal anak Anda

Sebagian besar sekolah Negeri NSW memiliki wilayah 
penerimaan tertentu supaya semua anak berusia sekolah dapat 
memasuki sekolah negeri – yaitu sekolah lokal mereka.

Alamat rumah tetap anak Anda menentukan sekolah mana 
yang merupakan sekolah lokalnya. Alat The School Finder 
(Pencari Sekolah) di education.nsw.gov.au/school-finder dapat 
membantu Anda mencari sekolah lokal tersebut.

Sebagian besar orangtua dan pengasuh di NSW memilih 
sekolah lokal untuk menyediakan pendidikan bermutu bagi 
anak mereka.

Sekolah lokal melayani siswa dari berbagai tingkat kemampuan, 
termasuk program-program untuk menantang para siswa 
berpotensi tinggi dan berbakat serta program-program bagi 
para siswa yang memiliki kebutuhan pembelajaran dan 
dukungan tambahan. Sekolah lokal juga menawarkan berbagai 
macam kegiatan ekstra kurikulum. 

Sebagian sekolah lokal hanya menerima siswa putra atau 
hanya siswa putri yang tinggal di wilayah pendaftaran lokal 
mereka.

Ada sekolah multi-kampus yang mencakup sejumlah 
sekolah atau kampus, yang setiap sekolah atau kampusnya 
berspesialisasi dalam bidang tertentu. Misalnya, ada kampus 
junior (Years 7-9 atau 7-10), kampus senior (Years 10-12 atau 
11-12), sekolah yang selektif secara akademis, kampus ko-
edukasi (putra-putri) dan kampus untuk putra atau putri saja.

Ada juga sekolah sentral yang menawarkan peluang bagi 
banyak komunitas pedesaan dan terpencil untuk memberikan 
pendidikan bagi anak-anak dari Kindergarten hingga Year 12 
dalam satu lingkungan sekolah. Banyak sekolah sentral yang 
menggunakan teknologi untuk menghubungkan para guru dan 
siswa dari sekolah yang berbeda sehingga dapat menawarkan 
berbagai mata pelajaran. Sekolah sentral juga menawarkan 
beragam kegiatan ekstra kurikulum.
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Sekolah Non-lokal (di luar wilayah)

Sekolah dengan wilayah penerimaan tertentu memiliki kuota 
pendaftaran, yaitu jumlah siswa yang boleh mendaftar 
berdasarkan jumlah tempat permanen sekolah tersebut. Dari 
kuota pendaftaran kita dapat mengetahui apakah sekolah 
tersebut boleh menerima pendaftaran non-lokal atau tidak. Di 
dalam kuota pendaftaran, beberapa sekolah menetapkan batas 
cadangan pendaftaran lokal untuk menyisihkan tempat bagi 
siswa lokal yang akan mendaftar selama tahun tersebut.

Sekolah yang telah melampaui atau mendekati kuota 
pendaftarannya tidak akan menerima pendaftaran siswa non-
lokal, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Tetapi, sekolah-sekolah yang memiliki tempat lebih dari batas 
cadangannya dapat menerima siswa non-lokal. 

Pada sekolah-sekolah yang permintaan pendaftaran non-
lokalnya melebihi jumlah tempat yang tersedia berdasarkan 
batas cadangan, sekolah tersebut harus mengembangkan 
kriteria pendaftaran non-lokal dan membentuk panel seleksi 
untuk menyaring pendaftaran non-lokal.

Sekolah spesialis

Sekolah spesialis menyediakan pendidikan menengah yang 
berfokus pada bakat atau minat yang spesifik. Telah ada 
sekolah spesialis yang didirikan untuk seni kreatif dan seni 
pertunjukan, bahasa, teknologi (termasuk teknologi kelautan 
dan teknologi pedesaan), pertanian dan olah raga.

Di beberapa sekolah spesialis ini, kriteria pendaftaran mungkin 
termasuk tampil di pertunjukan atau audisi.

Kelas pendukung

Sebagian sekolah menengah memiliki kelas-kelas pendukung 
untuk memenuhi kebutuhan belajar dan dukungan tambahan 
dari para siswa penyandang cacat. Kepala sekolah dasar anak 
Anda akan membantu Anda menemukan pilihan pembelajaran 
yang tepat bagi anak Anda, dengan mempertimbangkan pilihan 
Anda, kebutuhan belajar tambahan khusus anak Anda dan 
kedekatan jarak dari layanan-layanan spesialis setempat. 

Pertimbangan untuk penempatan di kelas pendukung dikelola 
melalui proses penempatan. 

Sekolah yang selektif secara akademis 

Proses pengajuan permohonan masuk ke sekolah yang 
sebagian atau sepenuhnya selektif secara akademis dimulai 
ketika siswa duduk di Year 5 dan lebih panjang daripada proses 
pendaftaran biasa. 

Formulir permohonan tersedia secara online. Harap diingat 
bahwa permohonan yang terlambat diserahkan tidak akan 
diterima.

Daftar sekolah yang selektif secara akademis dan rincian 
prosedur pendaftaran mereka tersedia di:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-
schools-and-opportunity-classes

Pusat Bahasa Inggris Intensif 

Gunakan alat School Finder di: https://education.nsw.gov.au/
school-finder untuk mencari sekolah menengah atas yang 
menyediakan dukungan bahasa Inggris Intensif. 

Tuliskan alamat rumah atau kode pos Anda untuk mencari peta 
sekolah-sekolah setempat Anda dan pilihlah tombol Intensive 
English Centre pada “Nearby schools”. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kepala sekolah dasar setempat Anda atau sekolah menengah pilihan 
Anda. 

Jika Anda memerlukan juru bahasa untuk membantu Anda mencari informasi silahkan hubungi Layanan Juru Bahasa 
Telepon di 131 450 dan mintalah juru bahasa dalam bahasa Anda. Layanan ini bebas biaya untuk Anda. 
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Pilihan sekolah lainnya
Mungkin ada alasan mengapa Anda ingin anak Anda bersekolah bukan di sekolah lokal Anda.
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Mengisi Formulir Pengajuan Minat Mendaftar
Anda dapat menyebutkan sekolah mana yang Anda inginkan untuk anak Anda dengan mengisi 
formulir Pengajuan Minat Mendaftar untuk sekolah lokal Anda dan/atau maksimum 3 sekolah di 
luar wilayah Anda. 
Kalau Anda memerlukan bantuan untuk mengisi formulir 
ini, silahkan menghubungi kepala sekolah dasar Anda.

Formulir ini harus diisi dalam bahasa Inggris oleh orang 
tua dan pengasuh semua siswa yang mengajukan 
permohonan untuk ditempatkan di Year 7 di sekolah negeri 
NSW tahun berikutnya.

Bagi para siswa yang saat ini terdaftar di sekolah dasar negeri, 
harap kembalikan formulir ini kepada sekolah dasar anak Anda. 
Bagi para siswa yang tidak terdaftar pada sekolah dasar negeri, 
harap kembalikan formulir ini kepada sekolah menengah negeri 
yang merupakan pilihan pertama Anda untuk pendaftaran. 
Semua formulir Pengajuan Minat Mendaftar harus 
dikembalikan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo.

Setelah Pengajuan Minat Mendaftar ini diproses, anak Anda 
akan ditawari tempat di sebuah sekolah negeri. Sekolah 
tersebut akan mengirimkan Permohonan Pendaftaran 
kepada Anda, yang harus Anda isi dan kembalikan.

Ada tiga langkah untuk mendaftarkan anak Anda ke Year 7:

Langkah 1: Isilah Pengajuan Minat 
Mendaftar untuk memohon penempatan di 
sekolah(-sekolah) negeri pilihan Anda 

Bagian A

Harap isi data pribadi anak Anda dan tandatangani pernyataan 
di Bagian A.

Bagian B 

Bagian B menunjukkan nama sekolah lokal Anda yang telah 
ditetapkan, berdasarkan alamat rumah Anda. Anak Anda 
berhak mendapatkan tempat di sekolah setempatnya.

Kalau Anda hanya ingin mendapatkan tempat di sekolah lokal 
Anda silahkan tandatangani Bagian B, dan kembalikan formulir 
ini sebelum tanggal jatuh temponya. Anda telah selesai mengisi 
formulir ini.

Jika Anda telah mengajukan permohonan untuk sekolah yang 
selektif secara akademis, dan jika tidak diterima di sana Anda 
ingin agar anak Anda masuk ke sekolah lokal, tanda tangani 
juga dan tulis tanggal pada Bagian B. 

Bagian C

Kalau Anda menginginkan penempatan lain harap tuliskan tiga 
sekolah berdasarkan urutan kesukaan di Bagian C. 

Anda bisa mengajukan permohonan penempatan di:

• sekolah spesialis
• kelas pendukung (setelah berkonsultasi dengan kepala 

sekolah dasar Anda, yang akan mengajukan permohonan 
untuk jenis kelas pendukung yang diperlukan)

• sekolah non-lokal.

Harap perhatikan bahwa sekolah spesialis dan panel 
penempatan pendaftaran di sekolah non-lokal memiliki 
persyaratan permohonan tambahan. 

Kalau Anda tidak yakin apakah Anda perlu mengisi formulir 
tambahan atau tidak, harap hubungi secara langsung sekolah 
yang Anda minati.

Ada sebuah langkah tambahan kalau Anda mengajukan 
permohonan penempatan di sekolah non-lokal.

Sekolah memiliki kriteria penempatan untuk pendaftaran 
non-lokal pada saat permintaan untuk pendaftaran non-
lokal melebihi jumlah tempat yang tersedia berdasarkan 
batas pendaftaran yang ditetapkan.

Kalau Anda menginginkan penempatan di sekolah non-lokal, 
harap sebutkan alasan Anda menginginkan penempatan non- 
lokal, misalnya:
• kakak atau adik yang telah terdaftar di sekolah tersebut
• jarak dan akses ke sekolah tersebut
• akses ke sekolah putra atau putri
• alasan kesehatan
• keselamatan dan pengawasan anak Anda sebelum dan 

seusai sekolah
• ketersediaan mata pelajaran atau kombinasi mata pelajaran 

di sekolah tersebut
• alasan kemanusiaan
• struktur dan susunan sekolah tersebut
• perubahan baru-baru ini pada batas wilayah penerimaan 

lokal

Panel pendaftaran sekolah hanya akan mempertimbangkan 
informasi pada formulir ini dan dokumentasi terkait lainnya yang 
Anda sediakan.

Kalau anak Anda tidak ditawari tempat di sekolah Pilihan 1 
Anda, anak Anda akan dipertimbangkan untuk ditempatkan 
pada sekolah Pilihan 2, kemudian di sekolah Pilihan 3, kalau 
berkenaan.

Kalau Anda tidak berhasil mendapatkan tempat di salah satu 
sekolah pilihan Anda, sekolah tersebut akan memberitahukan 
Anda. Sekolah itu mungkin akan memberitahukan bahwa Anda 
telah ditempatkan di daftar tunggu dan Anda akan ditawari 
tempat kalau ada tempat yang tersedia. 

Kalau anak Anda ditawari tempat di salah satu sekolah pilihan 
yang Anda tuliskan, Anda tidak akan mendapatkan tawaran dari 
sekolah lain yang merupakan pilihan Anda yang lebih rendah.

Kalau tidak ada tempat yang tersedia di sekolah-sekolah yang 
Anda minta, anak Anda akan ditempatkan di sekolah setempat 
yang terdaftar di Bagian B, bergantung apakah permohonan 
pendaftaran Anda diterima oleh sekolah itu atau tidak. 

Jika Anda merasa tidak diperlakukan secara adil atau bahwa 
hasilnya tidak beralasan, Anda dapat mengajukan naik banding. 
Naik banding tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditujukan 
kepada kepala sekolah menengah yang bersangkutan. 
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Bagian D

Kalau Anda sudah mengajukan permohonan kepada 
sekolah yang selektif secara akademis harap centang 
kotak di Bagian D dari formulir ini dan isilah Bagian B, C atau 
Bagian E kalau-kalau anak Anda tidak berhasil mendapatkan 
tempat di sebuah sekolah selektif.  

Bagian E

Kalau Anda tidak memerlukan tempat di sekolah negeri 
silahkan isi Bagian E. 

Mengisi Bagian E berarti menghentikan semua tindakan oleh 
sekolah-sekolah negeri NSW sehubungan dengan penempatan 
anak Anda di Year 7.

Langkah 2: Isilah permohonan pendaftaran

Begitu Anda telah ditawari tempat di sebuah sekolah, Anda 
akan diminta untuk mengisi Permohonan pendaftaran di 
sekolah negeri NSW. Ini akan dikirimkan kepada Anda selama 
Caturwulan 2 atau Caturwulan 3. 

Silahkan isi semua data pada formulir ini dan kembalikan 
sesegera mungkin. 

Keputusan akhir mengenai pendaftaran Anda akan dibuat 
setelah pertimbangan dan penerimaan permohonan 
pendaftaran Anda oleh kepala sekolah. Kepala sekolah 
mungkin akan menghubungi Anda untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut. 

Anda akan menerima surat yang mengkonfirmasikan apakah 
anak Anda diterima untuk pendaftaran atau tidak.

Langkah 3: Kenali sekolah baru Anda 

Begitu Anda telah menerima konfirmasi pendaftaran anak 
Anda, penting bagi Anda untuk mencari tahu tentang sekolah 
yang baru tersebut untuk mendukung kepindahan anak Anda 
ke Year 7. 

Sekolah tersebut akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 
transisi dan hari orientasi untuk para siswa yang akan memulai 
Year 7 pada tahun berikutnya. Orang tua dan pengasuh 
biasanya diundang ke hari orientasi ini, yang diadakan pada 
akhir November. Hari orientasi ini membantu anak Anda 
mengetahui tentang pelajaran dan mata pelajaran di sekolah 
menengah, guru-gurunya, ruang-ruang kelas dan prosedur 
sekolah, dan memberi kesempatan untuk bertemu sesama 
siswa. 

Anda akan diberitahukan mengenai tanggal hari orientasi 
oleh sekolah Anda yang baru, beserta informasi tentang baju 
seragam, pilihan mengenai pengangkutan dan perincian 
penting lainnya. 

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut teleponlah kepala 
sekolah. Jika Anda membutuhkan bantuan juru bahasa, 
silahkan menelepon Layanan Juru Bahasa Telepon di 131 450 
dan meminta juru bahasa. Operator akan menyambungkan 
Anda dengan seorang juru bahasa untuk membantu 
percakapan Anda. Anda tidak dikenai biaya untuk layanan ini. 

Informasi yang akan membantu sekolah yang baru 
menyediakan pembelajaran dan dukungan bagi anak Anda

Penting bagi Anda untuk menyediakan informasi mengenai 
kebutuhan belajar dan dukungan bagi anak Anda kepada 
sekolah yang baru. Sangat penting bagi Anda untuk 
memberitahukan sekolah tersebut mengenai alergi atau kondisi 
medis lain yang telah diketahui mengenai anak Anda. Ini 
termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi bahwa anak Anda 
telah didiagnosa mengidap anafilaksis, asma, diabetes atau 
epilepsi. 

Jika anak Anda didiagnosa beresiko mengalami anafilaksis, 
harap berikan ASCIA Action Plan for Anaphylaxis terbaru yang 
telah diisi dan ditandatangani oleh dokter anak Anda kepada 
sekolah anak Anda yang baru. 

Selain ASCIA Action Plan, sekolah tersebut akan membutuhkan 
autoinjector adrenalin untuk membantu mereka menangani 
keadaan gawat darurat seperti yang dijabarkan di dalam 
dokumen itu. Harap perhatikan tanggal kadaluarsa pada 
autoinjector adrenalin yang disediakan untuk sekolah dan 
sediakan alat penggantinya jauh-jauh hari. 

Jika anak Anda tidak bersekolah di sekolah 
Negeri NSW

Jika anak Anda sedang duduk di Year 6 dan saat ini tidak 
bersekolah di sekolah dasar negeri, Anda dapat mengambil 
formulir Pengajuan Minat Mendaftar di sekolah negeri mana 
saja, kantor Departemen Pendidikan setempat atau secara 
online di: https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-
a-public-school/enrolment/high-school-enrolment
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Pengajuan Minat Mendaftar (Expression of Interest)
Penempatan pada Year 7 di sekolah negeri NSW.

Placement in Year 7 in a NSW Government school.

SRN

(Signature of parent/carer)

Harap tandatangani bagian di bawah ini kalau Anda ingin agar anak 
Anda bersekolah di sekolah negeri lokal yang ditetapkan untuk Anda.

Silahkan isi formulir ini dalam bahasa Inggris.

Nama keluarga/marga

Nama kecil pertama

A. Informasi mengenai siswa

(mis. 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya sediakan di Pengajuan Minat Mendaftar ini adalah akurat dan lengkap sepengetahuan dan keyakinan 
saya. Saya mengetahui bahwa, kalau pernyataan di permohonan ini ternyata terbukti salah atau menyesatkan di kemudian hari, keputusan apa saja 
sebagai hasil dari permohonan ini dapat dibatalkan. Saya mengerti bahwa pendaftaran apa saja yang dibuat menyusul proses penempatan ini akan 
menjadi bahan pertimbangan dan penerimaan dari Permohonan pendaftaran di sekolah negeri NSW (Application to Enrol in a NSW Government School).

(Signature of parent/carer)

(B. Placement at local government school)

 (Student’s current primary school)

(Print name)

Hari Bulan Tahun

(A. Student information)

Family name

First given name

Jenis kelamin
Gender

Laki-laki 
Male

Perempuan
Female

Tanggal lahir
Date of birth

Alamat rumah

Nama orang tua/pengasuh
Name of parent/carer

Nomor telepon (rumah)
Phone number (home)

Nomor telepon (seluler)
Phone number (mobile)
Nomor telepon (kantor)
Phone number (work)

Sekolah dasar siswa saat ini

Pernyataan (Declaration)

Tanda tangan orang tua/pengasuh Nama dengan huruf cetak 

Hari Bulan Tahun

Tanggal
Date

B. Penempatan pada sekolah negeri lokal Anda

Sekolah lokal Anda  (Your local school)

Tanda tangan orang tua/pengasuh 

Diisi oleh petugas (orang tua/pengasuh jangan mengisi bagian ini) (Office use only)

Alamat email
Email address
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Hari Bulan Tahun

Tanggal
Date

Nama tengah (lain)
Middle (other) name/s

Jika Anda telah membubuhkan tanda tangan di atas dan Anda ingin 
agar anak Anda hanya bersekolah di sekolah ini, Anda telah selesai 
mengisi formulir ini.
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Harap jelaskan alasan mengapa Anda menginginkan penempatan di sekolah ini (rujuklah kriteria khusus pendaftaran sekolah ini)

Lengkapi informasi di bawah ini hanya kalau Anda mengajukan permohonan di sekolah non-lokal. Anda tidak perlu mengisi bagian ini kalau 
Anda sedang mengajukan permohonan ke sekolah spesialis atau kelas pendukung. Kalau perlu, Anda dapat melampirkan informasi tambahan untuk mendukung 
permohonan Anda untuk penempatan di sekolah non-lokal. Rujuklah halaman 2 dan 3 untuk informasi lebih lanjut.

Signature of primary school principal

Saya mengerti bahwa kalau anak saya tidak berhasil mendapatkan tempat di salah satu sekolah di atas, dia akan ditempatkan di sekolah lokal yang telah ditetapkan yang tertulis di Bagian B.

Jika Anda lebih suka anak Anda bersekolah di sekolah non-lokal, Anda dapat menuliskan paling banyak tiga pilihan. Anda dapat 
mencantumkan:

 ■ sekolah negeri spesialis. Harap diperhatikan bahwa Anda dianjurkan untuk meminta bantuan dari kepala sekolah dasar jika Anda ingin anak Anda dipertimbangkan untuk penempatan di sekolah 
spesialis. 

 ■ sekolah dengan kelas pendukung untuk melayani siswa dengan kebutuhan pembelajaran dan dukungan tambahan. Harap diperhatikan bahwa hal ini dilakukan melalui panel penempatan.  
Anda sebaiknya meminta bantuan dari kepala sekolah dasar jika Anda ingin anak Anda dipertimbangkan untuk penempatan di kelas pendukung. 

 ■ sekolah negeri non-lokal lain. Silahkan jelaskan alasan Anda menginginkan penempatan(-penempatan) non-lokal di dasar halaman ini (dan pada halaman 7 jika perlu). 

Saya menginginkan penempatan untuk anak saya di sekolah-sekolah negeri berikut ini:

Sekolah pilihan 1
Choice 1 school
Sekolah pilihan 2
Choice 2 school
Sekolah pilihan 3
Choice 3 school

(Signature of parent/carer)Tanda tangan orang tua/pengasuh

Untuk digunakan kepala sekolah dasar saja (Primary school principal use only)

Nama sekolah Pilihan 1
Name of Choice 1 school

Primary school principals may wish to include comments to assist secondary school principals make placement decisions. These comments should refer to the reasons given by parents and carers.

day month year

C. Agar diberikan pertimbangan untuk penempatan di sekolah-sekolah negeri lain
C. Consideration to be given to placement at other government schools

Date

Hari Bulan Tahun

Tanggal
Date
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Tanda tangan orang tua/pengasuh 

Harap jelaskan alasan mengapa Anda menginginkan penempatan di sekolah ini (rujuklah kriteria khusus pendaftaran sekolah ini)

Harap jelaskan alasan mengapa Anda menginginkan penempatan di sekolah ini (rujuklah kriteria khusus pendaftaran sekolah ini)

C. (continued)

Kalau-kalau anak Anda tidak berhasil mendapatkan tempat di sekolah (-sekolah) ini, harap isi juga Bagian B, Bagian C atau Bagian E pada formulir ini. 

*Anda tidak perlu menyediakan informasi ini tapi kami berterima kasih kalau Anda menyediakannya.

C. (lanjutan)
Nama sekolah Pilihan 2
Name of Choice 2 school

Nama sekolah Pilihan 3
Name of Choice 3 school

D. Sekolah yang selektif secara akademis  (D. Academically selective school)
Saya telah menyerahkan permohonan untuk penempatan di sekolah yang selektif secara akademis. Anak saya akan mengikuti tes Sekolah Menengah Selektif.
I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

E. Tidak memerlukan penempatan (E. Placement not required)
Saya tidak berkeinginan untuk mendaftarkan anak saya di sekolah negeri NSW tahun depan. Saya telah membaca dan memahami informasi mengenai submisi ini 
termasuk pengumpulan informasi pribadi. Anak saya akan bersekolah di sekolah berikut ini.*
I will not be seeking to enrol my child in a NSW government school next year. I have read and understood the information about this submission including the collection of personal information.  
My child will be attending the following school.*

(Signature of parent/carer)

Pernyataan mengenai Kerahasiaan  (Privacy Statement)

Informasi mengenai diri Anda yang disediakan pada formulir ini dengan judul Pengajuan 
Minat Mendaftar – Penempatan pada Year 7 sekolah negeri NSW (Expression of Interest – 
Placement in Year 7 in a NSW government school) sedang dikumpulkan dengan tujuan 
untuk mengkoordinasikan permohonan pendaftaran Year 7 potensial di sekolah-sekolah 
negeri NSW. Ini akan digunakan oleh staf Department of Education untuk administrasi 
dan komunikasi siswa, analisis pilihan dan perencanaan orang tua, kesejahteraan siswa 
dan hal-hal lain yang terkait dengan koordinasi pendaftaran. Informasi yang disediakan di 
dalam formulir ini boleh diungkapkan kepada sekolah-sekolah lain dan sebagaimana yang 
diharuskan oleh hukum. Walaupun penyediaan informasi ini sifatnya sukarela, kalau Anda 
tidak menyediakan semua atau bagian apa pun dari informasi ini, ini dapat membatasi 
kemampuan Department untuk dengan cepat membantu Anda dalam mengkoordinasikan 
permohonan pendaftaran anak Anda ke sekolah negeri NSW di masa mendatang. Informasi 
ini akan disimpan dengan aman. Anda boleh mengakses atau memperbaiki informasi 
pribadi yang mana saja dengan menghubungi sekolah anak Anda.

Hari Bulan Tahun

Tanggal
Date

Bagi para siswa yang saat ini terdaftar di sekolah dasar 
negeri, harap kembalikan formulir ini kepada sekolah 
dasar anak Anda. Bagi para siswa yang tidak terdaftar pada 
sekolah dasar negeri, harap kembalikan formulir ini kepada 
sekolah menengah negeri yang merupakan pilihan pertama 
Anda untuk pendaftaran. Semua formulir Pengajuan 
Minat Mendaftar harus dikembalikan pada atau 
sebelum tanggal jatuh tempo.

http://www.education.nsw.gov.au
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