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Tahapan Masuk Sekolah di Singapura
LANGKAH 1:
Mendaftar di sekolah pilihan.
Orangtua/wali calon siswa menyerahkan formulir
pendaftaran masuk sekolah.disertai semua dokumen asli yang dibutuhkan langsung ke sekolah
yang dipilih.
LANGKAH 2:
Sekolah mengadakan test masuk dan mengeluarkan Letter of Acceptance.
Sekolah akan mengadakan tes masuk bagi para
calon siswa, apabila ada tempat tersedia.
Apabila calon siswa lulus tes masuk dan sekolah
menerima siswa tersebut, sekolah akan mengeluarkan Letter of Acceptance. Dengan surat ini calon
siswa dapat melanjutkan mengurus Student’s Pass
ke Immigration and Checkpoints Authority (ICA).
(LIHAT LANGKAH 3)
Calon siswa dapat diterima di sekolah yang bersangkutan bila telah mendapat Student’s Pass dari
ICA dan melapor kembali pada sekolah tersebut dalam waktu 2 minggu setelah Letter of Acceptance dikeluarkan. Calon siswa yang telah mempunyai Dependant’s Pass (DP) atau Immigration Exemption Order
(IEO) tidak perlu meminta Student’s Pass dari ICA.
Calon siswa tersebut akan diterima di sekolah yang
dipilih langsung setelah dia lulus tes masuk
Tapi, bagi calon siswa yang orang tuanya bekerja
di Singapura tetapi tidak berhak atas DP, memerlukan rekomendasi ke ICA sebelum sekolah

memberi tes masuk. Sekolah akan mengirim Letter of Referral ke ICA. Kemudian ICA akan menindaklanjuti langsung dengan calon siswa tentang keimigrasian dan mengeluarkan surat izin
masuk pada siswa. Kemudian si calon siswa dapat mengubungi sekolahnya untuk tes masuk dengan surat tersebut (lihat Langkah 2a)
LANGKAH 3:
Meminta Student’s Pass di ICA.
Letter of Acceptance dari sekolah berlaku selama
2 minggu sejak keluarnya surat tersebut. Begitu
mendapat Letter of Acceptance calon siswa harus
secepatnya ke ICA untuk meminta Student’s Pass
dengan membawa Letter of Acceptance yang asli.
LANGKAH 4:
Kembali ke sekolah di mana siswa diterima
dengan memperlihatkan Student’s Pass.
Calon siswa harus kembali ke sekolah membawa
Student’s Pass dalam waktu 2 minggu sejak
dikeluarkannya Letter of Acceptance. Calon
siswa akan batal diterima disekolah tersebut
apabila tidak melapor dalam waktu 2 minggu.
LANGKAH 5:
Sumbangan untuk Education Fund.
Setelah calon siswa diterima dengan sepenuhnya di sekolah tersebut, Departemen Pendidikan
(MOE) akan mengirimkan surat permintaan sumbangan per dua tahunan untuk Education Fund,
misalnya sebesar S$1,000 per 2 tahun. (pur)

STB FOR RADAR SURABAYA

STANDAR: kebanyakan lembaga pendidikan menetapkan syarat bagi para calon siswanya untuk menguasai standar minimum berbahasa Inggris.

SEBELUM
anda berniat menyekolahkan putra-putrinya di Singapura, sebaiknya sejak awal di
pilih dengan pasti,
sekolah
mana
yang akan dituju.
Apakah lembaga
pendidikan negeri,
lembaga pendidikan independen dengan subsidi dari pemerintah, universitas lokal, sekolah swasta atau lem-

baga pendidikan asing atau sekolah
internasional.
Kegiatan proses belajar mengajar di Singapura menggunakan
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Karenanya tidak heran
jika kebanyakan lembaga pendidikan menetapkan syarat bagi
para calon siswanya untuk menguasai standar minimum berbahasa Inggris.
Umumnya, sertifikat kompetensi
bahasa Inggris berupa : General Certificate of Secondary Education
(GCSE), Test of English As a Foreign

Language (TOEFL) dan International
English Language Testing System
(IELTS). Selain bahasa Inggris,
beberapa lembaga pendidikan dan
kursus mempunyai persyaratan
minimum lainnya.
Jika persoalan bahasa tidak lagi
jadi masalah, maka anda bisa mendaftarkan putra-putrinya. Pada
umumnya lembaga pendidikan negeri, lembaga dengan subsidi pemerintah dan sekolah-sekolah independen memiliki persyaratan pendaftaran. (Lebih jelasnya simak boks
samping).

Sebaiknya
sejak awal di
pilih dengan
pasti,
sekolah
mana yang
akan dituju.

STB FOR RADAR SURABAYA

Siapa saja orang-orang yang dengan segenap keseriusannya berhasil menciptakan sesuatu, yang membuat
Surabaya menjadi kota yang semakin mengagumkan?
19 Oktober 2008 genap enam bulan “NEW START.”
Radar Surabaya akan berinovasi lagi! Seperti apa?

Edisi Khusus Radar Surabaya 19 OKTOBER 2008

Info dan
pemasangan iklan:
Lilik Widyantoro
031 820 2290
085 630 00317

