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THÔNG TIN VỀ ĐƠN XIN GHI TÊN THEO HỌC
Xin cảm tạ quý vị có nhã ý muốn ghi tên cho con theo học tại trường của chúng tôi là một thành phần trong các Trường Thiên Chúa Giáo của 
Sydney (SCS).
Xin vui lòng điền vào Mẫu đơn Ghi danh bằng tiếng Anh với bút mực xanh hay đen. Nếu quý vị cần được giúp đỡ để điền đơn, thư ký phụ trách 
điền đơn của Trường sẵn lòng giúp quý vị. Thư ký ở văn phòng của chúng tôi có mặt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Nếu quý vị đến gặp thư ký,  
xin đem theo mẫu đơn và những giấy tờ liệt kê trong bản thông tin này.
Trong suốt mẫu đơn, nếu quý vị cần thêm khoảng trống để viết thêm thông tin, quý vị có thể viết vào trang giấy rời kèm theo với đơn. Nếu quý 
vị muốn đánh máy những chi tiết yêu cầu, quý vị có thể truy cập mẫu đơn qua trang mạng www.sydcatholicschools.nsw.edu.au. Quý vị cần phải 
in ra mẫu đơn, điền vào ký tên rồi gửi lại trường mà quý vị muốn cho con theo học.
Sau khi nhận đơn, chúng tôi sẽ liên lạc quý vị để thảo luận bước kế tiếp có thể là một cuộc phỏng vấn. Sau khi những bước kế tiếp đều được 
hoàn tất, chúng tôi sẽ thông báo với quý vị về kết quả của đơn xin. Nếu đơn được chấp thuận, chúng tôi sẽ sử dụng chi tiết quý vị cung cấp 
trong đơn để ghi danh con quý vị.
Xin đừng mua những vật dụng như đồng phục cho đến khi quý vị nhận được thư chấp thuận của hiệu trưởng trường cho phép ghi danh.

Những chi tiết do quý vị cung ứng sẽ giúp nhà trường liên lạc với 
quý vị và chăm lo cho con của quý vị khi con theo học tại trường. 
Nếu quý vị nộp đơn không được điền vào đầy đủ, đơn của quý vị  
có thể được cứu xét chậm trễ.
Trong một số trường hợp, nếu cung ứng chi tiết giả dối hay không 
đúng sự thật có thể là một tội hình. Trong trường hợp lời khai 
trong đơn này sẽ được chứng minh là giả dối hay không đúng sự 
thật, bất kỳ quyết định nào đã được đưa ra dựa theo đơn đều có 
thể rút lại.

Tại sao chúng tôi phải hỏi chi tiết về nghề nghiệp và học  
vấn của quý vị?
Tất cả Bộ Trưởng Giáo dục Úc đều đã thỏa thuận thống nhất về 
Mục tiêu Học vấn Quốc gia trong Thế kỷ 21. Mục tiêu Quốc gia đặc 
biệt nêu rõ rằng thành quả của học sinh trong trường học không 
nên bị ảnh hưởng bởi những kỳ thị vì giới tính, ngôn ngữ, văn hóa, 
sắc tộc, tôn giáo hay khuyết tật hoặc do những khác biệt vì nguồn 
gốc kinh tế và xã hội hay địa thế. Mục tiêu cũng ghi rõ rằng ‘thành 
quả học vấn của những học sinh bị thiệt thòi về giáo dục phải được 
cải tiến và theo thời gian sẽ bắt kịp với những học sinh khác’.
Để giúp chúng tôi chắc chắn đạt được mục tiêu này, tất cả cha mẹ 
học sinh trên toàn nước Úc bất luận con theo học trường nào, đều 
được yêu cầu cung ứng những điều cần biết về bối cảnh gia đình 
của học sinh.
Mục đích chính yếu của việc thu thập thông tin này nhằm cải tiến 
hệ thống giáo dục đem lại sự công bằng cho toàn thể học sinh Úc 
bất luận nguồn gốc của học sinh.
Cung ứng những điều cần biết về nghề nghiệp và giáo dục của quý 
vị là việc tự nguyện, nhưng chi tiết của quý vị sẽ giúp chúng tôi bảo 
đảm tất cả học sinh đều được phục vụ chu đáo trong các trường 
học Úc.
Bốn nhóm nghề nghiệp liệt kê trong trang 13 của Đơn Ghi danh 
được Phòng Thống kê sử dụng để phân loại nghề nghiệp. Quý vị sẽ 
cần sử dụng những nhóm này để trả lời các câu hỏi trong trang 4,5 
và 6. Xin vui lòng chọn nhóm nào quý vị nghĩ rằng phù hợp nhất 
đối với quý vị. Nếu quý vị đã về hưu hay nghỉ việc trong năm qua, 
xin chọn nhóm nghề nghiệp mà quý vị đã từng làm việc trước đây.

Khi đến trường để ghi tên, xin mang theo bản sao của  
những giấy tờ sau đây: 
• Đơn đã điền đầy đủ
• Khai sanh hay giấy chứng minh
• Giấy chứng nhận rửa tội
• Giấy chứng minh có hình của cha mẹ
• Giấy chứng nhận chích ngừa
• Báo cáo học trình mới nhất hay kết quả NAPLAN (nếu có)
• Bản sao của án lệnh về luật gia đình hay những án tòa khác  

nhất là Lệnh Cấm (AVO) vì nó liên hệ đến đứa trẻ (nếu có)
• Chi tiết y khoa liên hệ kể cả những thẩm định lâm sàng/giáo dục 

(nếu có)
• Tất cả những thẩm định hay báo cáo hiện thời liên quan đến  

các khả năng rất đặc biệt, khiếm tật hoặc những nhu cầu tình 
cảm hay xã hội phức tạp (nếu có)

Nếu con của quý vị là người thường trú nhưng không phải 
Quốc tịch Úc, quý vị cũng phải cung ứng:
• Sổ hộ chiếu hay giấy tờ di chuyển
• Chiếu khán hiện hành và những chiếu khán trước đây (nếu có)

Nếu con của quý vị không phải Quốc tịch Úc, quý vị cũng  
phải cung ứng:
• Sổ hộ chiếu hay ImmiCard
• Thơ được cấp chiếu khán du học sinh hiện hành

Nếu con của quý vị là người tạm trú, quý vị cũng phải  
cung ứng:
• Giấy có thẩm quyền cho ghi danh do Đơn vị phụ trách cấp Chiếu 

khán Tạm trú. Những người có Chiếu khán Tạm trú và du khách 
cần phải có giấy thẩm quyền này (ngoại trừ chiếu khán 571P hay 
500P)

• Giấy có thẩm quyền cho ghi danh hay giấy cho phép chuyển 
trường do Trung tâm Du Học sinh Quốc tế cấp (nếu con có chiếu 
khán du học sinh quốc tế đóng đủ học phí, chiếu khán 571P hay 
500P)

• Giấy chứng nhận học sinh đang nộp đơn xin chiếu khán (nếu học 
sinh đang có chiếu khán bắt cầu tạm thời) 

Cha mẹ có phải trả lời tất cả các câu hỏi không?
Có, luật pháp qui định rằng chúng tôi phải biết chắc chắn về tình 
trạng sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và những 
người đến viếng thăm trường sở của chúng tôi. Vì vậy, quý vị được 
yêu cầu phải trả lời tất cả các câu hỏi trong đơn xin ghi danh.
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