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  معلومات للوالدين

كون ت يجب أن المدارس الحكومية على أن )Education and Training Reform Act 2006( 2006 لعام التدريب و لتعليمل صالحاإلقانون ينص 
  ).SRI( لزامياإلالخاص غير  التعليم الديني المبدأ هوهذا ستثناء الوحيد لاإل. ةعلماني

ال أو  كانوا يرغبونما إذا  لإلشارةالفرصة ب الوالدينتزود  2 الصفحة. SRI ب فيما يتعلق للوالدين معلومات هذا النموذج من 1 الصفحةوفر ت
  .SRI في أطفالهمبأن يشارك  يرغبون

  .2 الصفحة التاريخ المحدد في قبل هذه اإلستمارةإعادة ، يرجى SRI في مطفلك ون في أن يشاركترغب مإذا كنت

 األديان حوليوفر التعليم و في المناهج الدراسية لجميع الطالب توفيرهيتم  قد العام الذي التعليم الديني وبين SRI الخلط بين ينبغي ال: مالحظة
 الثقافات. تجاه جميع حترامإو تسامحب والتصرفمن حولهم،  العالمفهم  الطالب على ساعدي الذيو، العلمانية العقيدةهياكل العالمية و

   ما هو التعليم الديني الخاص؟
SRI الدراسات اهذ شمليويمكن أن " المميزة. الدينية والمعتقدات المبادئ ويستند علىاألخرى  والجماعات الدينية الكنائس مقّدم من قبل تعليم" هو 
  .عقيدة معينة لمبادئوفقا التصرف العيش وكيفية  حولالتعليمات و، الدينية

SRI وفري" إختياري"ال منهاجي  نشاط هو  ً   .أخرى جماعة دينية أو كنيسةمن قبل  يتم توفيرهو ،ةمعين لعقيدة تعليما

أن يطلع ويمكن  .SRI برنامجمحتوى  بالمصادقة علىالتدريب التعليم ودائرة ال تقوم ، )SRIللتعليم الديني الخاص ( معينةالدينية ال لطبيعةلونظرا 
  .SRI مزودعن طريق وعلى االنترنت  SRIمواد  علىاآلباء واألمهات 

 ؟من الذي يقدم التعليم الديني الخاص
 :هيالمعلمين عتماد إل الموافق عليها المنظمات، حالياً  .SRI تعليم تقديمل عليه وافقم مزود من قبل معتمدين ينديني من قبل متطوعين SRI تقديميتم 

 رقم الهاتف موقع المزّود على اإلنترنت لمزيد من المعلومات المزّود الدين

 المسيحية

Korus Connect  

 (مجلس التعليم المسيحي في المدارس)
/https://www.korusconnect.org.au 

1800 063 

341 

 اإلسالم

Arkan Toledo/Islamic Council of Victoria  

 )فيكتوريا في اإلسالمي مجلسلاأركان توليدو/(
 /arkan.org.au 

1300 857 

797 

 يهوديةال

United Jewish Education Board  

 )المتحد اليهودي التعليم مجلس(
 /www.ujeb.org.au 

03 9523 

6844 

 البوذية

Religions for Peace Australia (RfP)  

 ))RfP( أستراليا من أجل السالم األديان(

 

 

 
/religionsforpeaceaustralia.org.au 

  

  

 

 

 

 

المسيحية 
  األرثوذكسية

العقيدة 
  البهائية

 السيخية

  الهندوسية

يكونوا قد خضعوا  يجب أن م، فإنهعتمادللحصول على اإل. المعلم مثل دور ليسم دوره. منظمة دينية كنيسة أو مع نوالمتطوع المعلمون رتبطي
ن وجود إ. مدرسة حكومية في ونتصرفسي كيف التي تحدد مدونة لقواعد السلوكعلى  ووقعوا أعاله، ينالمذكور أحد المزودين لتدريب من خاللل

 .عتماداإلشروط  من شرط هو) لدى المتطوعين Working With Children Checkتحقق ساري المفعول للعمل مع األطفال (

 المشاركة في التعليم الديني الخاص
 بعد مباشرة قبل أو في غضون ساعة أو، الغداءخالل فترة  دقيقة في األسبوع 30 لمدة أقصاها مدرسة حكومية في SRI حضور يجوز للطالب

  .ساعات الدوام المدرسي

SRI لمشاركة فيبا فقط للطالبأن تسمح  يمكن للمدارس. طالب يأل ليس إلزاميا SRI ه اإلستمارةستخدام هذإب موافقة الوالدين إذا تم توفير.  

  .SRI فيطفلهم في مشاركة  إذا رغبوا المدرسةإلى  اوإعادتهه اإلستمارة هذ ستكمالإ اآلباء واألمهات طلب منيُ 

 نهاية المفعول حتى ةساريهي عامة و موافقة لشكّ تُ  ال اإنه فقط. هذه اإلستمارة في المدرج للبرنامج هي SRI في مطفلك م على مشاركةموافقتك
  .العام الدراسي

  .مدير المدرسة إخطار أي وقت عن طريق في SRI من مطفلك سحب ونتستطيع

  

 يها فيعل طالعيمكن اإل Department of Education and Trainingسياسة و Ministerial Direction 145  :من المعلومات مزيد
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/Pages/sri.aspx 
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تاريخ إعادة اإلستمارة يجب أن يكون                   إسم المدرسة:
       ……/……/……قبل:

 

آلباء ل سيتم توفيرها، فيه إصدار هذه اإلستمارةتم الوقت الذي  في) عتماداإلد مزوّ وسمهم إ( األفراد المتطوعين تفاصيللم تتوفر  إذا
سحب  ختيارإ يمكن للوالدين البرنامج. قبل بدء SRI فيفي مشاركة طفلهم/أطفالهم  يرغبون شاروا الى انهمأ واألمهات الذين
  .مدير المدرسة إخطارعن طريق  في أي وقت، SRI منطفلهم/أطفالهم 

 

 يرجى وضع عالمة صح                           

 

  1الصفحة  على SRI المعلومات حول وفهمت قد قرأت أقر بأنني

 

  نعم

 

 ؟المقترح أعاله SRI في برنامج أطفالكطفلك/مشاركة  توافق على هل

 

 ال نعم

 

  : كمأطفال/متفاصيل طفلك توفير، يرجى "نعم" مأشرت م قدكنت إذا

ي توافقون أن يشارك طفلكم الت SRIبرامج  ما هي الصف الطالبإسم  إسم عائلة الطالب
  ؟افيه

    

    

ها من ستخدامإل موادال شراءل) دوالر      : رسومللالمتوقع الحد األقصى ( ، محددة من قبل المزّودرسوم كون هناكتأنه قد  أنا أفهم
                   في المدرسة SRI سيتم تقديم ما إذا كان متى تم تقرير جمعهاالتي سيتم و، SRI في طفلي قِبل

  

  ...................................................................................................... :إسم إحد الوالدين/الوصي

 

 ......................................................................................................     التوقيع:

 

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

 

 تفاصيل المعلّم المزّود المعتمد الدين

 

 المقترح البرنامج مدةو وقت
 الثالثاء (على سبيل المثال

للفصلين  بعد المدرسةمباشرة 
 )2 و 1

لطالب ل فئة العمريةال
 للمشاركة نالمدعوي

 SRI  في برنامج

     

     

     

     

     

     

 )يرجى وضع عالمة صح(


