
  

الكليات التقنية أو   و ا أو الشهادات الصادرة عن املدارس على اإلفادات القنصلي تصديقالشروط 
  يف والية نيو ساوث ويلز  كافة  اجلامعات

  
 (مــن روضــة األطفــال لغايــة الســنة الثانيــة عشــرة)  املــدارس احلكوميــة  الصــادرة عــن  األصــلية  لإلفــادات أو الشــهادات،  

 توقيعها من:جيب تصديقها و 

 (*) يف والية نيو ساوث ويلز f Education & Training o artmentDepالتدريبدائرة الرتبية و .  أوالً 

 .)¤(نيو ساوث ويلز  يف والية   DFAT اخلارجيةوزارة مكتب  .  نياً 

 مـــن روضـــة األطفـــال لغايـــة  املـــدارس اخلاصـــة  املـــدارس الكاثوليكيـــة و   الصــادرة عــن  األصـــلية  لإلفــادات أو الشــهادات)
 وتوقيعها من:جيب تصديقها ، تاسعة)السنة ال

 مؤهل)  (حمامٍ   Notary Publicالكاتب العدل.  أوالً 

 .)¤(يف والية نيو ساوث ويلز  DFAT  اخلارجيةوزارة مكتب  .  نياً 

 احلاديــة  (عن السنوات العاشرة و   رس اخلاصةاملدااملدارس الكاثوليكية و   الصادرة عن  األصلية  لإلفادات أو الشهادات
 وتوقيعها من:جيب تصديقها  ، ية عشرة)عشرة والثان

  )§( يف والية نيو ساوث ويلز  Board of  Studies هيئة الدراسات.  أوالً          
   .)¤(يف والية نيو ساوث ويلز   DFATاخلارجيةوزارة مكتب  .  نياً          

   الكليات التقنية   الصادرة عن  األصليةلإلفادات أو الشهاداتTAFE    ،  توقيعها من:تصديقها و جيب 

  (*)  يف والية نيو ساوث ويلز  f Education & Training o artmentDepالتدريبدائرة الرتبية و .  أوالً          
 .)¤(يف والية نيو ساوث ويلز DFAT اخلارجيةوزارة مكتب . نياً          

 
  توقيعهـا مـن  جيـب تصـديقها و ،  لــز  يف والية نيو ســاوث وي  كافة  اجلامعات  الصادرة عن األصليةلإلفادات أو الشهادات

 .(¤)يف والية نيو ساوث ويلز  DFATاخلارجيةوزارة مكتب 

  
  .عن كل مستند  اسرتايل دوالر  ٫٠٠٨٢: القنصلي  مالرس

  
  .  الوثيقة  مضمون صحة  على  قادتص العامة  القنصلية  ان يعين  وال لديها  معتمد   الوثيقة  على  املوجود  التوقيع  ان يعين  االفادة  على  العامة  القنصلية  تصديق  ان   : مالحظة

  
(*) Department of Education and Training: Public Liaison Officer, Level 3, 35 Bridge Street, Sydney NSW 2000. Ph. (02) 9561 8999 

 
(§) Board of Studies: 4/117 Clarence Street, Sydney NSW 2000. Ph. (02) 9367 8111 

 
(¤) Department of Foreign Affairs:   Level 7, 26 Lee Street, Sydney NSW 2000. Ph. (02) 9207 6904  
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Requirements for Consular authentication of reports or certificates issued 
by Schools, TAFE or Universities in NSW 
 

 Government Schools original reports or certificates (Kindergarten to Year 12) 
should be sealed and signed by: 

First: The NSW Department of Education and Training (*)  
Then: The NSW Department of Foreign Affairs and Trade (¤). 

 Catholic & Private Schools original reports or certificates (Kindergarten to Year 9) 
should be sealed and signed by: 

First: A Notary Public (qualified lawyer)  
Then: The NSW Department of Foreign Affairs and Trade (¤). 

 Catholic & Private Schools original reports or certificates (Years 10, 11 and 12) 
should be sealed and signed by: 

First: The NSW Board of Studies (§)  
Then: The NSW Department of Foreign Affairs and Trade (¤). 

 TAFE original reports or certificates should be sealed and signed by: 
First: The NSW Department of Education and Training (*)  
Then: The NSW Department of Foreign Affairs and Trade (¤). 

 All Universities original reports or certificates should be sealed and signed by: 
The NSW Department of Foreign Affairs and Trade (¤). 

         
 Current Consular Fee: $82.00 for each document 
 
Note: Authentication of documents is a signature verification process where the Consulate-General is not  
        Responsible for the validity of documents contents. 

 
(*) Department of Education and Training: Public Liaison Officer, Level 3, 35 Bridge Street, Sydney NSW 2000. Ph. (02) 9561 8999 

 
(§) Board of Studies: 4/117 Clarence Street, Sydney NSW 2000. Ph. (02) 9367 8111 

 
(¤) Department of Foreign Affairs:   Level 7, 26 Lee Street, Sydney NSW 2000. Ph. (02) 9207 6904  
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