
NSW ਵਿਵਿਅਕ ਮਵਿਕਮਾ

NSW ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ  
’ਚ YEAR 7 ਵਿੱਚ ਜਾਵਂਿਆਂ
ਇਿ ਿੇਲਾ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ Year 6 ਤੋਂ Year 7 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਿੀ ਸੁਰੂਆਤ ਿਾ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ

ਬਹੁਤੇ NSW ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਨੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ 
ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ – ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸੱਕਣ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਥਾਈ  ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਰਕਹੜਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਕੂਲ ਫਾਈਂਂਦਰਜ਼ ਸੰਦ education.nsw.gov.au/
school-finder ਜੋ ਇਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NSW ਰਵੱਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਬਹਤਰ ਰਸਰਖਆ ਦੇ ਸੱਕਣ।

ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਧਰਾ ਂਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜਸ 
ਰਵੱਚ ਉਚ ਸੰਭਾਰਵਤ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 
ਰਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ੍ਰਨ ਦੀਆ ਂਗਤੀਰਵਧੀਆ ਂਦੀ ਰਵਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ੇਣੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਲੰਗੀ (ਰਸਰਫ ਮੁੰਰਡਆ ਂਜਾ ਂਕੁੜੀਆ ਂਲਈ ਹੀ) ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ 
ਰਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਨਾਮਾਕਰਣ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਲਟੀ-ਕੈੰਪਸ ਕਾਲਜ ਹਨ ਰਜਨ੍ਾ ਂਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਕੈੰਪਸ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਰਜਨ੍ਾ ਂਰਵੱਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਕੈੰਪਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾ ਂਰਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਜ੍ਹੌਂ, ਇਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕੈੰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (Years 7-9  ਜਾ ਂ7-10), ਸੀਨੀਅਰ ਕੈੰਪਸ 
(Years 10-12 ਜਾ ਂ11-12, ਅਕਾਦਰਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕੈੰਪਸ, ਸਰਹ-ਰਵਰਦਅਕ ਕੈੰਪਸ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਲੰਗੀ (ਰਸੰਗਲ ਸੈਕਸ) ਕੈੰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਸੈੰਟਰਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਰਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਯੀਅਰ 12 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੈਰਟੰਗ ਰਵੱਚ ਰਸਰਖਆ ਦੇਣ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਦੰਦੇ ਹਨ।. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈੰਦਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾ ਂਰਵੱਚ ਅਰਧਆਪਕਾ ਂਅਤੇ 
ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਰਵਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਇੱਕ 
ਸ਼੍ੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆ ਂਗਤੀਰਵਧੀਆ ਂਦੀ ਰਵਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ੇਣੀ 
ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।.
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੋਂ ਰਮਲਦੀ ਹੈ https://education.nsw.gov.au/
public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/
high-school-enrolment
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ਨਾਨ ਲੋਕਲ (ਜਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਿਰਲੇ) ਸਕੂਲ

ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾ ਂਰਵੱਚ ਇੱਕ ਦਾਖਲਾ ਕੈਪ-ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ 
ਰਗਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਕੈਪ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਦਾਖਲ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਦਾਖਲਾ ਕੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਭਰ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਸਥਾਨਕ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਕੂਲ ਬਫਰ ਪੱਧਰ ;ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਜਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਕੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਂਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ-
ਸਥਾਨਕ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਹਾਲਾਤ 
ਨਾ ਹੋਣ।

ਹਾਲਾਰਂਕ, ਰਜਨ੍ਾ ਂਸਕੂਲਾ ਂਰਵੱਚ ਬਫਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ 
ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਜਨ੍ਾ ਂਸਕੂਲਾ ਂਰਵੱਚ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਨਾਮਾਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਫਰ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂ(ਘੱਟ) ਉਪਲਬਧ  
ਥਾਵਾ ਂਦੀ ਰਗਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਾ ਂਸਕੂਲਾ ਂਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂ ਦਾ 
ਰਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਹਰਜਨ੍ਾ ਂਸਕੂਲਾ ਂਰਵੱਚ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਨਾਮਾਕਂਣ ਦੀ ਮੰਗ 
ਬਫਰ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਉਪਲੱਬਧ ਥਾਵਾ ਂਦੀ ਰਗਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਾ ਂਸਕੂਲਾ ਂਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦਾ ਰਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਅਰਜੀਆ ਂ‘ਤੇ 
ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸਵਲਸਟ ਸਕੂਲ 

ਸਪੈਸ਼ਰਲਸਟ ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸੱਰਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਸ਼ੇ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਤਭਾ ਜਾ ਂ
ਰਦਲਚਸਪੀ ’ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਰਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਰਲਸਟ ਸਕੂਲ ਰਸਰਜਣਾਤਮਕ ਕਲਾਵਾ ਂ
ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਕਲਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾਵਾ,ਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਰਦਹਾਤੀ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾ ਂਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਸਪੈਸ਼ਰਲਸਟ ਸਕੂਲਾ ਂਰਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਂਆੱਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਾਇਕ ਕਲਾਸਾ ਂ

ਕੁਝ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਰਵਚ ਸਹਾਇਕ ਕਲਾਸਾ ਂਲੱਗਦੀਆ ਂਹਨ, ਰਜਨ੍ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ 
ਰਸਖਲਾਈ ਰਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਰਵਕਲਪ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਸੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਸੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਹਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ 
ਨੇੜਤਾ ਰਜਹੇ ਪੱਖਾ ਂਨੂੰ ਰਧਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਕ ਪਲੇਸਮੈੰਟ ਪ੍ਰਕਰਰਆ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕਲਾਸ ਰਵਚ ਪਲੇਸਮੈੰਟ ਲਈ ਰਵਚਾਰ।

ਅਕਾਿਵਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਿੇਂ ਸਕੂਲ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਜਾ ਂਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਦਰਮਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ-
ਪ੍ਰਕਰਰਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀ Year 5 ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ 
ਦਾਖ਼ਲਾ-ਪ੍ਰਕਰਰਆ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਰਸਰਫ ਆੱਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ। ਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਰਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਕਾਦਰਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਦਾਖ਼ਲਾ ਕਾਰਜ-
ਰਵਧੀਆ ਂਦੇ ਵੇਰਵੇ https://education.nsw.gov.au/public-schools/
selective-high-schools-and-opportunity-classes ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ।

ਵਿਸਤਰਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੇਂਿਰ 

ਸਕੂਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਟਲੂ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋ: https://education.nsw.gov.au/
school-finder, ਰਜਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਹਾਈ ਸਕੂਲਾ ਂਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਲੱਰਭਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਸਖਾਉਣ ਰਵੱਚ ਰਵਸਤਰਤ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾ ਂਡਾਕ-ਕੋਡ ਦੇਵੋ ਅਤੇ 
“Nearby schools” ’ਤੇ Intensive English Centre ਬਟਨ ਦੱਬੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਰਗੱਛ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 131 450 ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਟੰਰਪ੍ੇਟਰ ਸਰਵਿਸ ਭਾਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿੁਭਾਸੀਆ ਸੇਿਾ 
ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਰਕਉਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਵਿਲਚਸਪੀ ਿਾ ਪ੍ਗਟਾਿਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ‘ਐਕਸਪ੍ੈਸ਼ਨ ਆੱਫ ਇਟੰਰੈਸਟ’ ਭਾਵ ‘ਰਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ’ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਕਹੜੇ  ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਸਰਫ 3 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੂਲਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਿ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਿੈ, ਤਾ ਂਵਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਪ੍ੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।

ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿੇ ਮਾਵਪਆ ਂਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂ ਨੂੰ ਇਿ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ 
ਭਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਿਰੇ੍ NSW ਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ 
Year 7 ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਰਜਹੜੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਰਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ, ਉਹ ਰਕ੍ਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ। ਰਜਹੜੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ 
ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਰਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਰਜਹੜਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਰਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 
ਵਿਲਚਸਪੀ ਿੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਗਟਾਿੇ ਜਰੂਰ ਿੀ ਵਨਸਚਤ ਵਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਂਿਾਪਸ 
ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਿੇ ਿਨ।

ਇਸ ‘ਐਕਸਪ੍ੈਸਨ ਆੱਫ ਇਟੰਰੈਸਟ’ ਭਾਿ  ਨੂੰ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, 
ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਸਕੂਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ‘ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਟ ੂਐਨਰੋਲ’ ਭਾਿ ‘ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੀ ਅਰਜੀ’ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ 
ਤੁਿਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਿਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਪਿੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ Year 7 ਰਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਤੰਨ ਕਦਮ ਹਨ:

ਕਿਮ 1: ਆਪਣੀ ਪਸੰਿ ਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ(ਲਾ)ਂ ਵਿਚ 
ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਕਸਪ੍ੈਸਨ ਆੱਫ 
ਇਟੰਰੈਸਟ’ ਨੂੰ ਭਰੋ

ਸੈਕਸਨ A

ਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਨਜੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ A ਰਵੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ।

ਸੈਕਸਨ B

ਸੈਕਸਨ B ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਨੀਤ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ 
’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ  ਵਸਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਹੀ  ਪਲੇਸਮੈੰਟ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 
ਸੈਕਸਨ B ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ ਤੇ ਰਨਸ਼ਚਤ ਰਮਤੀ ਤਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 
ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਦਰਮੱਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਰਜੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਦਾਖਂਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾ ਂਸੈਕਸਨ B ‘ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਮਤੀ ਵੀ ਰਲਖੋ।

ਸੈਕਸਨ C

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਲੇਸਮੈੰਟਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੈਕਸਨ C ਰਵੱਚ ਤਰਜੀਹ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਤੰਨ ਸਕੂਲਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਵੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਪਲੇਸਮੈੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 ٚ ਸਪੈਸ਼ਰਲਸਟ ਸਕੂਲ

 ٚ ਸਹਾਇਕ ਕਲਾਸ (ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ)

 ٚ ਗੈਰ-ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ।

ਵਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਸਪੈਸਵਲਸਟ ਸਕੂਲ,  ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾ ਂਵਿੱਚ 
ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੈਨਲਜ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਿੇਣ ਸਮੇਂ ਿੋਰ ਿੀ ਆਿਸਕਤਾਿਾ ਂਿੀ 
ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਿੋਿੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਤਾ ਂ
ਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਰਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾ ਂਉਸ 
ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਕਿਮ ਿੋਰ ਿੋਿੇਗਾ।

ਬਿੁਤੇ ਸਕੂਲਾ ਂਿਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਲ ਿਾਖ਼ਵਲਆ ਂਲਈ ਵਿਸੇਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਿਾ ਮਾਪਿੰਡ ਿੁੰਿਾ 
ਿੈ। ਸਕੂਲਾ ਂਕੋਲ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਅਰਜੀਆ ਂਲਈ ਿਾਖਲੇ ਿੇ ਮਾਪਿੰਡ ਿੁੰਿੇ ਿਨ ਵਜਥੇ 
ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਅਰਜੀਆ ਂਿੀ ਮੰਗ ਿਰਜ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਬਫਰ ਤੋਂ ਿੇਠਾ ਂਉਪਲੱਬਧ ਥਾਿਾ ਂ
ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੋਿੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-
ਲੋਕਲ ਪਲੇਸਮੈੰਟ ਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਵੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:

 ٚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ

 ٚ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

 ٚ ਇੱਕ ਰਲੰਗੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

 ٚ ਰਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ

 ٚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਰਹਲਥ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ

 ٚ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਰਵਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ੳਪਲੱਬਧਤਾ ਜਾ ਂਰਵਰਸ਼ਆ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 

 ٚ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ

 ٚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਢਾਚਂੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ

 ٚ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਹਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਰਵੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੱਚ ਬਦਲਾਅ।

ਸਕੂਲ ਐਨਰੋਲਮੈੰਟ ਪੈਨਲ ਰਸਰਫ ਇਸ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂ’ਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ (ਪਰਹਲੀ) ਪਸੰਦ 1 ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਮਲਦੀ, ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ (ਦੂਜੀ) ਪਸੰਦ 2 ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਤੇ ਰਫਰ ਤੁਹਾਡੀ (ਤੀਜੀ) ਪਸੰਦ 3 ਦੇ 
ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਪਲੇਸਮੈੰਟ ਲਈ ਰਵਚਾਰਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਕਸੇ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਸਕੂਲ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਧਸੂਰਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ-
ਸੂਚੀ ਰਵੱਚ ਰੱਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹੋਈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾ ਂਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹਾ ਂਰਵੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਥਾ ਂਦੀ ਪੇ਼ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੇ਼ਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਮਲੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਥਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਕਸਨ B ਰਵੱਚ ਰੱਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ 
ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਵਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਨਆਪਂੂਰਨ ਰਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਂ
ਨਤੀਜਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਰਲਖਤੀ ਰੂਪ ਰਵੱਚ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਸੈਕਸਨ D

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਿਵਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਿੇਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿੱਤੀ ਿੈ, ਤਾ ਂਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 
ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸੈਕਸਨ D ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੀ ਡੱਬੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਰਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ B, 
C ਜਾ ਂਸੈਕਸਨ E ਭਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਕਸੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਸਫਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰਕਆ।

ਸੈਕਸਨ E

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਿਾਸਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਵਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ 
ਸੈਕਸਨ E ਭਰੋ।

ਸੈਕਸਨ E ਭਰਨ ਨਾਲ NSW ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ Year 7 ਰਵੱਚ 
ਪਲੇਸਮੈੰਟ ਨਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਕਿਮ 2: ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਭਰੋ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਕ ਸੇ ਸਕੂਲ ਰਵ ੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
NSW ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰਵ ੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਰਖਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ 2 ਜਾ ਂਟਰਮ 3 ਦੌਰਾਨ ਭੇਰਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।।

ਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ 
ਹੋਵੇ, ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ।

ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚੱਠੀ ਰਮਲੇਗੀ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਨਹੀਂ।

ਕਿਮ 3: ਤੁਿਾਡੇ ਨਿੇਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ Year 7 
ਰਵੱਚ ਜਾਣ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਾ ਂਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਗਤੀਰਵਧੀਆ ਂਤੇ ਇੱਕ ‘ਪਰਰਚੈ ਰਦਵਸ’ ਦਾ 
ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ੇ Year 7 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਰਪਆ ਂਤੇ 
ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪਰਰਚੈ ਰਦਵਸ’ ’ਤੇ ਸੱਰਦਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 
ਅਖੀਰਲੇ ਰਦਂਨਾ ਂਰਵੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਸਬਕਾ ਂਤੇ ਰਵਰਸ਼ਆ,ਂ ਅਰਧਆਪਕਾ,ਂ ਕਲਾਸਾ ਂਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਕਾਰਜ-ਰਵਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਰਮਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ  
ਰਮਲਦਾ ਹੈ।

ਤਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਰਚੈ ਰਦਵਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀਆ,ਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਵਕਲਪਾ ਂਤੇ ਹੋਰ 
ਅਰਹਮ ਵੇਰਰਵਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਤਾ ਂ ਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਆੱਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 
ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਰਲਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਨਿੇਂ ਸਕੂਲ ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਤੇ ਮਿਿ ਿੇਣ ਵਿੱਚ 
ਸਿਾਇਕ ਿੋਿੇਗੀ

ਇਹ ਅਵਿਮ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਸੱਖਣ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਦਓ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਗਆਤ ਐਲਰਜੀਆ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਥਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 
ਦੱਸ ਰਦਓ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਐਨਾਫੀਲੈਕਰਸਸ, ਦਮਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਜਾ ਂਰਮਰਗੀ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਾਫੀਲੈਕਰਸਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਾਇਓਗਨੋਰਸਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ASCIA Action Plan for 
Anaphylaxis ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਦਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਰਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ।

ASCIA Action Plan ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਰਵੱਚ ਰਵਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਰਦੱਤੇ 
ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਰਵੱਚ ਰਸਹਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਐਡਰਨਲੀਨ ਆਟੋਇਜੰੈਕਟਰ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਡਰਨਲੀਨ ਆਟੋਇਜੰੈਕਟਰ ਦੀ 
ਰਮਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਂਇੱਕ ਰੀਪਲੇਸਮੈੰਟ ਉਪਕਰਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ NSW ਿੇ ਵਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿੀਂ 
ਜਾਿਂਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ Year 6 ਰਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ 
ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਰਸੱਰਖਆ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾ ਂ
ਆੱਨਲਾਈਨ ਰਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-
public-school/enrolment/high-school-enrolment
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Office use only (Office use only)

idlcspI dw pRgtwvw  (Expression of Interest)
NSW dy iksy srkwrI skUl iv`c Year 7 ’c plysmYNt

Placement in Year 7 in a NSW Government school.

(Signature of parent/carer)

ikRpw kr ky ieh &wrm AµgryzI iv`c Bro[ SRN

pirvwrk nwm 

pihlw nwm 

A - ividAwrQI bwry jwxkwrI

(imswl vjHON 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

mYN GoSxw krdw hW ik ies idlcspI dy pRgtwvy iv`c pRdwn kIqI geI jwxkwrI myry igAwn Aqy ivSvws muqwbk iblkul shI Aqy mukµml hY[ mYN ieh vI pRmwixq krdw hW ik jy 
bwAd ’c ies ArzI iv`c id`qy ibAwn JUTy jW guµmrwhkuµn is`D ho jWdy hn, qW ies ArzI dy AwDwr ’qy kIqw igAw koeI vI &Yslw plitAw jw skdw hY[ mYN smJdw hW ik ies plysmYNt 
pRikirAw qoN bwAd koeI vI dw^ly inaU swaUQ vylz dy iksy srkwrI skUl iv`c dw^ly leI ArzI (Application to Enrol in a NSW Government School) auqy ivcwr kIqy jwx Aqy 
aus dI pRvwngI dy AwDwr auqy hI hoxgy[ 

(Signature of parent/carer)

(B. Placement at local government school)

(Print name)

(A. Student information)

Family name

First given name

ilMg
Gender

mrd
Male

AOrq
Female

irhwieSI pqw    

mwpy/srpRsq dw nwm
Name of parent/carer

Phone number (home)
Pon nMbr (mobwiel)

Pon nMbr (Gr dw)

Pon nMbr (kMm vwlI jgHw dw)
Phone number (mobile)

Phone number (work)

GoSxw-p`qr (Declaration)

mwpy/srpRsq dy hsqwKr pRkwiSq nwm

B - quhwfy sQwnk srkwrI skUl ’c plysmYNt
ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ  (Your local school)

mwpy/srpRsq dy hsqwKr

jy quhwfI ie`Cw hovy ik quhwfw b`cw quhwfy mnonIq sQwnk srkwrI skUl iv`c dw^lw lvy 
qW ikRpw krky hyTW vwly sYkSn iv`c hsqwKr kro [

jnm imqI
Date of birth

 idn  mhInw swl

 (Student’s current primary school)ividAwrQI dw mOjUdw pRwiemrI skUl

isr& d&qrI vrqoˆ leI (mwipAwˆ/ sMBwˆlkwˆ nUM nhIˆ Brnw cwhIdw) (Office use only)

Email address
eImyl pqw
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imqI
Date

 idn  mhInw swl

imqI
Date

 idn  mhInw swl

ਵਿਚਕਾਰਲਾ (ਹੋਰ) ਨਾਮ
Middle (other) name/s

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਸਰਫ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੁ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 

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


ikRpw kr ky ies skUl iv`c plysmYˆt lYx bwry Awpxy kwrnwˆ dy vyrvy idE (skUl ‘c dw^ly bwry ivSyS mwpdMf vyKo)[

ਹੇਠਾ ਂਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾ ਂਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਮਾਹਰ ਖਾਸ 
ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿੇ ਰਹੇ ਹੋ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਕਲਾਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  jy loV hovy, qW ZYr-sQwnk skUlW iv`c 
plysmYNt leI qusIN AwpxI bynqI dy smrQn iv`c vDIk jwxkwrI n`QI kr skdy ho[ hor jwxkwrI leI pµny 2 Aqy 3 vyKo[ 

Signature of primary school principal

mYN smJdw hW ik jy myry b`cy ƒ auprokq skUlW iv`coN iksy ie`k iv`c plysmYNt hwsl krn iv`c s&lqw nhIN imlI, aus ƒ sYkSn B iv`c sUcIb`D mnonIq sQwnk skUl iv`c r`iKAw jwvygw[

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਿੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਤੰਨ ਤਰਜੀਹਾ ਂਪਰਿਾਨ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ: 

 ■ ਇੱਕ ਚੋਣਿਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਪ੍ੰਸੀਪਲ ਤੋਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

 ■ ਿਾਧੂ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲਾਸਾ ਂਿਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੈਨਲ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕ਼ ਿੇ ਵਪ੍ੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲਾਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾਿੇ।

 ■ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਵਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾ ਂਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਓ (ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਪੰਨਾ 7 ਤੇ ਿੀ).

mYN Awpxy b`cy leI inmnilKq srkwrI skUlW iv`c plysmYNt cwhuµdw hW:

C - hor srkwrI skUlwˆ iv`c plysmYˆt leI ivcwr kIqw jwvygw[
C. Consideration to be given to placement at other government schools

psµd 1 skUl
Choice 1 school

psµd 2 skUl
Choice 2 school

psµd 3 skUl
Choice 3 school

(Signature of parent/carer)mwpy/srpRsq dy hsqwKr

 

kyvl pRwiemrI skUl dy ipRµsIpl dI vrqoN leI (Primary school principal use only)

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.

psµd 1 skUl dw nwm

day month year

Moving into Year 7 in a NSW Government school - Punjabi 6 education.nsw.gov.au

Date

imqI
Date

 idn  mhInw swl

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


ByqdwrI dw ibAwnByqdwrI dw ibAwn    (Privacy Statement)
idlcspI dw pRgtwvw - NSW dy iksy srkwrI skUl iv`c Year 7 ’c plysmYNt  isrlyK vwly ies &wrm 
iv`c id`qI injI jwxkwrI NSW dy srkwrI skUlW iv`c sµBwvI qOr qy Year 7 iv`c AYnrolmYNt dIAW 
ArjIAW leI iek`TI kIqI jw rhI hY[ ies dI vrqoN ividAwrQI pRSwsn qy sµcwr leI Department 
of Education dy stw& v`loN mwipAW dIAW psµdW dy ivSlySx qy XojnwbµdI, ividAwrQI kilAwx qy 
AYnrolmYNt qwlmyl nwl sbµDq hor mwmilAW leI kIqI jwvygI[ ies &wrm ’c id`qI jwxkwrI kwƒn dI 
AwvSkqw Anuswr hornW skUlW koL vI zwihr kIqI jw skdI hY[ ies jwxkwrI dI ivvsQw svY-ie`Cw 
auqy AwDwrq hY, jy qusIN swrI jW ies ivcoN koeI jwxkwrI pRdwn nhIN krdyo, qW ies nwl NSW dy iksy 
srkwrI skUl iv`c quhwfy b`cy dI AYnrolmYNt leI Biv`K ivµc aus dI ArzI dy mwmly iv`c qwlmyl leI 
Department quhwfI qurMq shwieqw krn dy Xog nhIN ho skdw[ ieh jwxkwrI sµBwl ky r`KI jwvygI[ 
qusIN koeI vI AijhI id`qI injI jwxkwrI q`k phuµc krn jW ies ƒ drusq krn leI Awpxy b`cy dy 
skUl nwl sµprk kr skdy ho[

Moving into Year 7 in a NSW Government school - Punjabi 7 education.nsw.gov.au

ਵਜਹੜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਸ ਿੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ, 
ਉਹ ਵਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ। ਵਜਹੜੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਿਪਾ ਕਰ 
ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਵਜਹੜਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈਂ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਵਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਵਿਲਚਸਪੀ ਿੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਗਟਾਿੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਨਸ਼ਚਤ 
ਵਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਿਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ।

mwpy/srpRsq dy hsqwKr

C. (continued)

jy quhwfw b`cw ies/ienHW skUl(lW) iv`c dw^lw lYx iv`c s&l nhIN huµdw, qW ikRpw kr ky ies &wrm dy sYkSn B, sYkSn C jW sYkSn E Bro[

*ies jwxkwrI dI loV nhIN hY pr jy id`qI jwvy, qW ieh SlwGwXog hovygI[

C (jwrI)

D - Akwdimk qOr auqy coxvyN skUl  (D. Academically selective school)

mYN Akwdimk qOr auqy coxvyN skUl iv`c plysmYNt leI ArzI id`qI hY[ myrw b`cw coxvyN hweI skUlW dw tYst dyvygw[
I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

E - plysmYNt dI zrUrq nhIN (E. Placement not required)
mYN Agly swl NSW dy srkwrI skUl iv`c Awpxw b`cw dw^l nhIN krwvwvWgw[ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਿੀ ਹੈ ਪੜ੍ੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਹੈ।  

myrw b`cw hyT ilKy skUl iv`c dwKl hovygw[*
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) 

ikRpw kr ky ies skUl iv`c plysmYˆt lYx bwry Awpxy kwrnwˆ dy vyrvy idE (skUl ‘c dw^ly bwry ivSyS mwpdMf vyKo)[

ikRpw kr ky ies skUl iv`c plysmYˆt lYx bwry Awpxy kwrnwˆ dy vyrvy idE (skUl ‘c dw^ly bwry ivSyS mwpdMf vyKo)[

Name of Choice 2 school

Name of Choice 3 school

psµd 2 skUl dw nwm

psµd 3 skUl dw nwm

imqI
Date

 idn  mhInw swl

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


ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਦਿਾਸੀਆ ਂਦੀਆ ਂਭੂਮੀਆ ਂਨੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ   
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