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 أولياء األموربالخاصة دفع الترتيبات 

 

 

 أولياء األمور األعزاء

 

م، وتود إعالمكم بشأن ترتيبات الدفع ( إلى عام آخر رائع من التدريس والتعل  NPELSللغة اإلنجليزية )  Noble Parkتتطلع مدرسة

 .2021لعام  NPELSالخاصة بأولياء األمور في 

 

ال تفرض المدرسة وقصارى جهدها لتقليل تكلفة العناصر واألنشطة إلى الحد األدنى وبأسعار معقولة لجميع أولياء األمور.  NPELSتبذل 

 رسوًما على الطالب باستثناء المخيمات والرحالت.

 

الع على المعلومات المرفقة جميع األولويات المهمة لمدرستنا. ُيرجى االطل التي يتم  تخصيصهاعند التسجيل، نطلب مساهمة طوعية عامة 

 حول المساهمة الطوعية.

يتم  االحتفاظ بسرية جميع سجالت المساهمات الطوعية باإلضافة إلى قراركم بشأن تقديم مساهمة طوعية. ا مولن يتضرر طفلكم إذا لم تقد  

 مساهمة أم ال.

 

 الدعم المالي للعائالت

 مجموعة من خيارات الدعم، بما في ذلك: وتعرضأن بعض العائالت قد تواجه صعوبات مالية  NPELSتدرك 

 ( صندوق المخيمات والرياضة والرحالتCSEF) 

 تمويل الالجئين 

 أنواع الدعم المجتمعي المحلي 

  النقلتمويل 
 

 ترتيبات الدفع البديلة، اتصلوا بـ:إلجراء مناقشة سرية حول الوصول إلى هذه الخدمات، أو إذا كنتم ترغبون في مناقشة 

 (Vincenzina Calabroفينسينزينا كاالبرو )

 المديرة

 Vincenzina.Calabro@education.vic.gov.au البريد اإللكتروني:  | 9578 9546 03 الهاتف: 

 طرق الدفع

 في المكتب العام. )كاش( تحصيل الدفعات عند التسجيل. يمكن قبول النقد يتم  

 

  Noble Park English Language School 
 21-35 Thomas Street, Noble Park, 3174.                          Telephone: 9546 9578 

 P.O. Box 656, Noble Park, 3174                                                 Fax: 9558 5683 

                       Email: noble.park.els@education.vic.gov.au 

         ABN: 67 406 080 234 
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 المستردة المبالغ

ستنظر مدرستنا في طلبات االسترداد الجزئي أو الكامل للدفعات التي قام بها أولياء األمور على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة 

يل بشكل عام، لن نتمكن من رد المبالغ المدفوعة للعناصر التي تم  شرائها أو التكاليف التي تم دفعها بالفعل حيث تم تحووالظروف الفردية. 

هذه األموال بالفعل إلى طرف ثالث. على سبيل المثال، تكاليف المخيم عندما يصبح الطفل مريًضا وال يمكنه الحضور في الحاالت التي تم  

 األمور في وقت الدفع. ءحيثما أمكن، سوف نوضح ذلك ألولياو الدفع بالفعل أو االلتزام بها لطرف ثالث وال يتوفر استرداد للمدرسة.فيها 

 .نظرة عامةالصفحة المرفقة التي تحتوي على على لمزيد من المعلومات حول سياسة دفع أولياء األمور الخاصة بالدائرة، ُيرجى االطالع 

 

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،و

 

 رئيس مجلس المدرسة      المديرة

 

[PRINCIPAL SIGNATURE BLOCK]    [SCHOOL COUNCIL SIGNATURE BLOCK] 
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 المساهمات الطوعية
 طوعية لدعم مدرستنا.ال مالترحيب بمساهماتك للغة اإلنجليزية  Noble Parkمدرسةتواصل 

 

 باإلضافة إلى توفير أنشطة وخدمات إضافية لجميع الطالب. 2021األولويات المهمة لمدرستنا لعام  تذهب نحوطوعية عامة تقديم مساهمة  ميمكنك

 تقديم مساهمة طوعية ألي من األولويات المحددة الموضحة في الجدول أدناه: م، يمكنكذلكبدالً من 
 

خصم   طوعيةمشاركة 
 ضريبي؟

 مساهمة طوعية
 مقترحة لكل أسرة

 المبلغ

 [مةعا مساهمة طوعية]
  دوالًرا 30 مثال دوالًرا 20 مثال دوالرات 10 مثال ال [مةعامساهمة  :]مثال

  دوالًرا 30 مثال دوالًرا 20 مثال دوالرات 10 مثال ال ]مثال: برنامج موسيقي متخصص[ 
  دوالًرا 30 مثال دوالًرا 20 مثال دوالرات 10 مثال ال دعم التعليم اإلضافي[ : موظفي]مثال 
 ترقية مختبرات العلوم والتكنولوجيا[ - البناء صندوق]مثال:  

 
 

  دوالًرا 30 مثال دوالًرا 20 مثال دوالرات 10 مثال ال

 دوالر المجموع
 

 بشأن تقديم مساهمة أم ال. ماالحتفاظ بسرية جميع سجالت المساهمات الطوعية باإلضافة إلى قرارك مساهمة طوعية. يتم   اومإذا لم تقد   ملن يتضرر طفلك

 

 

 رسوم دفعة أولياء األمور

 _______المبلغ       مساهمة مالية طوعية

 ______ المجموع        
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 أولياء األمورعات سياسة دف

 صفحة واحدة  مننظرة عامة 

 ص للمبادئ الرئيسية لسياسة دفعات أولياء األمور:فيما يلي ملخ  

 

 تعليمات مجانية
   افيكتورية على النحو المبين في مناهج العاديد المدارس الطالب بالتعليمات المجانية للوفاء بمتطلبات المناهج تزو F-10 

 .VCALو  VCEو 

 

 

 الخاصة بأولياء األمورطلبات الدفع 
  تكاليف المرافق( أو الرسوم العامة وغير  دفع تكاليف تشغيل المدرسة )مثلال تطلب المدارس من أولياء األمور

 المحددة.

 عات من أولياء األمور ضمن ثالث فئات:تطلب المدارس دف  
 

 

 

 

 مالية للعائالتالمساعدة ال
  ت التي ال تستطيع دفع ثمن األشياء أو األنشطة حتى ال يفو   العائالتمالية لدعم ال اتلصعوباتضع المدارس ترتيبات

 أطفالهم.

 إجراء  ألولياء األموروالذي يمكن بالنسبة للدفع  رشحمُ  ألولياء األمور اتصالكجهة المدارس شخص )أشخاص(  لدى
 مناقشة سرية معه فيما يتعلق بترتيبات الضائقة المالية.

 

 

 عمليات المدرسة
  تحميل الترتيبات تقوم بأولياء األمور والخاصة بترتيبات الدفع ل بالنسبةمجلس المدرسة تحصل المدارس على موافقة

 العام لمدرستهم من أجل الشفافية. اإلنترنتعلى موقع  االخاصة به

 

 

 

 

  

 

 لم الطالب األساسيةعناصر تع  

o  العناصر واألنشطة التي تعتبرها

 م الطالب.المدرسة ضرورية لتعل  

o  شراء  أولياء األمورقد يختار

العناصر األساسية من خالل 

 المدرسة أو توفير موادهم الخاصة

 العناصر االختيارية

o لعناصر واألنشطة التي تعزز أو ا

 ويتم  ع تجربة التعليم للطالب توس  

 .العاديةتقديمها باإلضافة إلى المناهج 

o   للطالب على  العناصر توفير هذه يتم

 م.ستخد  المُ دفع أساس 

 مساهمات الطوعيةال

o طوعية م المساهمات التدع

المدرسة لتظل أفضل مدرسة 

محلية لجميع الطالب ويمكن أن 

لألغراض العامة أو تكون 

 الخاصة.

o  لن يتعرض الطالب للحرمان بأي

شكل من األشكال إذا لم يقدم 

 مساهمة. أولياء األمور

 


