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V5 CFMD141 كانون الثاين/يناير 2015

أنا أفهم أنه قد يكون هناك رسوم مرتبطة برشاء املواد إلستخدام طفيل يف SRI، والتي سيتم جمعها متى تم تقرير ما إذا كان سيتم عقد SRI يف املدرسة 

ميكن الحصول عىل سياسة التعليم الديني الخاص لدائرة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة من 

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx                               

 

إسم املدرسة:  

هذه اإلستامرة هي للطالب يف السنوات:

توفر هذه اإلستامرة الفرصة للوالدين لتبيان ما إذا كانوا يرغبون أو ال يرغبون يف تسجيل طفلهم/أطفالهم يف التعليم الديني الخاص )SRI(. متى تم إعادة اإلستامرات وتقييمها من قبل املدرسة سوف يقرر املدير ما إذا كان سيتم عقد SRI يف 

املدرسة. 

لقد إتصل باملدرسة متطوع/متطوعي التعليم الديني الخاص لتقديم SRI يف الديانات التالية:

 مزيد من املعلومات  )إسم املتطوع، اإلنتامء الوكالة/املزّودالدين 

الديني/الكنيسة الراعية(

دقائق/ساعات  

أسبوعياً، كل 

أسبوعني/شهرياً 

مدة الربنامج )عىل سبيل 

املثال: شهر واحد، الفصل 

الثاين أو سنة واحدة(

الرسوم القصوى 

املتوقعة 

إذا مل تتوفر تفاصيل املتطوعني الفرديني )إسمهم، املزّود املعتمد واملنظمة الدينية( يف وقت إصدار هذه اإلستامرة، سيتم توفريها ألولياء األمور قبل بدء الربنامج إما من خالل نرشة املدرسة، أو ميكن أخذ املعلومات من مكتب اإلستقبال أو 

بواسطة وسائل أخرى مالمئة وفقا ملا تقرره املدرسة. عند تلقي هذه املعلومات، سوف يكون بإمكان الوالدين سحب طفلهم/أطفالهم من SRI إذا رغبوا يف ذلك. ميكن للوالدين سحب طفلهم/أطفالهم من SRI يف أي وقت عن طريق إخطار 

مدير املدرسة كتابياً. 

أؤكد أنني قد قرأت وفهمت معلومات موافقة الوالدين حول SRI يف الصفحة 2 

هل توافق عىل مشاركة طفلك/أطفالك يف SRI إذا إصبحت مقررة يف املدرسة؟

إذا أرشت بنعم، يرجى إدراج تفاصيل طفلك/أطفالك:                                    

 ما هي الديانة املقدمة واملذكورة أعاله التي سيتم تقديم موافقة SRI الصفاإلسم األول للطالبإسم عائلة الطالب
للمشاركة فيها؟ 

)يرجى وضع عالمة(

)يرجى وضع عالمة(

)يرجى وضع عالمة واحدة(
نعم

ال

إسم األب / األم/ ويل األمر:  ..............................................................................................................................................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................

التوقيع: ....................................................................................................................................................                                      التاريخ: ............/............/..............

إذا كنتم ترغبون يف أن يشارك طفلكم/أطفالكم يف SRI، قوموا بوضع عالمة عىل نعم والرجاء إعادة هذه االستامرة إىل املدرسة قبل التاريخ املحدد أعاله. يرجى املالحظة أنه إذا مل تقوموا بإعادة هذه اإلستامرة فأنتم تشريون إىل أنكم ال 

توافقون عىل مشاركة طفلكم/أطفالكم يف SRI إذا أصبحت مقررة من قبل املدرسة. 

تاريخ إصدار اإلستامرة:

يرجى إعادتها قبل:

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx


التعليم الديني الخاص – إستامرة موافقة الوالدين

توفري التعليم الديني الخاص )SRI(، املقدم من قبل الكنائس والجامعات الدينية األخرى، يف املدارس الحكومية مخول مبوجب املادة 2.2.11 من قانون اصالحات التعليم والتدريب لعام 2006.

سياسة التعليم الديني الخاص

قد يتم تقديم وتوفري SRI فقط وفقاً لسياسة الدائرة والتوجيه الوزاري MD141. ميكن توفري SRI فقط إذا اتصل باملدرسة أحد معلمي الدين املتطوعني املعتمدين واملوافق  عليهم، وإذا كان لدى املدرسة املوارد الالزمة 

لتتوافق مع املتطلبات القانونية وضامن إستيفاء واجب إلتزامات الرعاية لجميع الطالب خالل SRI. قد يتم تقديم SRI ملدة ال تزيد يف املتوسط عن 30 دقيقة يف األسبوع.

تقوم املدارس بتزويد الوالدين بهذه اإلستامرة إذا اتصل بهم متطوع SRI معتمد وموافق عليه. متى تم تقديم هذه اإلستامرة للوالدين وتم إرجاع اإلستامرات املنجزة، سوف يقرر املدير ما إذا كانت هناك موارد كافية لتمكني 

تقديم SRI يف املدرسة.

 http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx يتوفر MD141 والسياسة  عرب االنرتنت عىل 

 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx

ما هو التعليم الديني الخاص؟

التعليم الديني الخاص )SRI( هو تعليم حول معتقدات دينية معينة وتعاليم الدين، وينبغي عدم الخلط بينه وبني الرتبية الدينية العامة )GRE( .GRE هو تعليم حول األديان )والذي قد يشمل أو ال يشمل إستخدام ممثلني من 

عقيدة معينة لرشح أعامل وبنية االعتقاد الديني الخاص بهم(، يف حني أن برامج SRI هي تعليم حول دين معني، وميكن أن تشمل الدراسات الدينية، والتعاليم حول كيفية العيش والترصف وفقا لتعاليم عقيدة معينة.

ال تقدم SRI ملحة عامة عن جميع العقائد أو األديان. كل عرض معني من SRI هو تعليم حول إميان واحد فقط، مقّدم من قبل كنيسة أو جامعة دينية أخرى. ونظراً للطبيعة الدينية للربنامج، فإن دائرة التعليم وتنمية الطفولة 

املبكرة ال تؤيد محتوى الربنامج املستخدمة لتقديم SRI من قبل املعلمني املتطوعني املعتمدين.

من الذي يقدم التعليم الديني الخاص؟

التعليم الديني الخاص متوفر للمدارس يف عدد من الديانات مبا فيها املسيحية واملذهب الكاثولييك واملسيحية األرثوذكسية واليهودية والبوذية والهندوسية واإلسالمية والبهائية والسيخية. سوف تختلف األديان  املتوفرة 

للمدارس إعتامداً عىل ما إذا قام أي من املعلمني باالتصال باملدرسة. حاليا املزودين الذين أجازو معلمي التعليم الديني الخاص هم:

يرتبط املعلمون املتطوعون مع كنيسة أو منظمة دينية. دورهم ليس مثل دور املعلم. للحصول عىل اإلعتامد، فإنهم يجب أن يكونوا قد خضعوا إىل التدريب من خالل أحد املزودين املذكورين أعاله، ووقعوا عىل مدونة لقواعد 

السلوك التي تحدد كيف سيترصفون يف مدرسة حكومية. أن وجود تحقق ساري املفعول للعمل مع األطفال لدى املتطوعني هو رشط من رشوط اإلعتامد.

املشاركة يف التعليم الديني الخاص

إن املشاركة يف التعليم الديني الخاص هي طوعية. ال ميكن ان تقوم املدارس بوضع األطفال يف SRI ما مل يتم توفري موافقة الوالدين عىل مشاركة الطفل )إختيار املشاركة(. تتوفر مواد SRI عىل شبكة اإلنرتنت وعرب الوكالة التي 

تقدم SRI لآلباء واألمهات للمراجعة.

يُطلب من اآلباء واألمهات إستكامل هذه اإلستامرة وإعادتها إىل املدرسة إذا رغبوا يف مشاركة أطفالهم يف SRI، إذا تم توفريه يف املدرسة. إذا مل يتم إرجاع هذه اإلستامرة، فإن الطفل سوف لن يشارك يف SRI، إذا تم توفريه. 

.SRI يف أنشطة ذات قيمة تربوية والتي هي خارج املناهج الدراسية األساسية يف صفوف دراسية منفصلة أو يف أماكن تعلم مختلفة عن الطالب املشاركني يف SRI وسوف يشارك الطالب غري املشاركني يف

ميكنكم سحب طفلكم/أطفالكم من التعليم الديني الخاص يف أي وقت عن طريق إخطار مدير املدرسة كتابياً. 

مزيد من املعلومات

http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx ميكن الحصول عىل MD141 وسياسة الدائرة عىل 

 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx

إستامرة موافقة الوالدين  -CFMD141 نسخة 1 17/6/14

رقم هاتف مزودموقع املزود عىل االنرتنت ملزيد من املعلوماتالوكالة / املزودالدين

ACCESS Ministrieshttp://www.accessministries.org.au/1800 063 341املسيحية 

 http://www.ceomelb.catholic.edu.au/9267 0228مكتب التعليم الكاثولييك املذهب الكاثولييك

http://arkan.org.au/1300 857 797أركان توليدو/املجلس اإلسالمي يف فيكتوريا اإلسالم

 http://www.ujeb.org.au/9038 5028مجلس التعليم اليهودي املتحداليهودية

البوذية

)RFP( األديان من أجل السالم أسرتاليا

http://religionsforpeaceaustralia.org.au/

املسيحية األرثوذكسية

البهائية

السيخية

الهندوسية 

http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx
http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx

	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 21: 
	Text Field 22: 
	Text Field 23: 
	Text Field 24: 
	Text Field 25: 
	Text Field 26: 
	Text Field 27: 
	Text Field 28: 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Dropdown8: []
	Dropdown13: []
	Dropdown17: []
	Dropdown11: []
	Dropdown14: []
	Dropdown18: []
	Dropdown10: []
	Dropdown15: []
	Dropdown19: []
	Dropdown12: []
	Dropdown16: []
	Dropdown20: []
	Text Field 20: 


