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PHỤ LỤC G

ĐƠN XIN MIỄN ĐẾN TRƯỜNG HỌC (BẢO MẬT)
OFFICE USE ONLY
Date received:
Birth certificate sighted:
YES
NO
Exemption:
accepted / not accepted
Conditional:
YES
NO
Exemption expiry:

1. Đơn đã điền đầy đủ chi tiết này được nộp cho Giám đốc Trường ở khu vực giáo
dục mà học sinh hiện đang ghi danh học. Cha mẹ phải điền chi tiết trong Phần 1.1
nếu học sinh này được 16 tuổi vào năm tới.
2. Chủ nhân tương lai phải điền chi tiết trong Phần 2 của những đơn xin miễn đến
trường học để học sinh làm việc toàn thời.
3. Nơi cung ứng chương trình phải điền chi tiết trong Phần 3 của những đơn xin miễn
đến trường học cho học sinh ghi danh học ở TAFEWA hoặc Khóa học đặt Cơ sở
trong Cộng đồng hoặc Cơ quan Đào tạo có Đăng ký của tư nhân.
4. Nếu học sinh hiện không ghi danh học ở trường, thì không cần điền chi tiết cho
Phần 4.
5. Giám đốc Trường sẽ thông báo kết quả của đơn xin này ngay khi hoàn cảnh cho
phép và sẽ gởi một bản sao của đơn với đầy đủ chi tiết này qua máy fax cho Đơn vị
Tham gia (số máy Fax: 9264-5261).
6. Nguyên đơn có thể xin Giám đốc Trường gia hạn việc cho phép miễn đến trường
học này.
PHẦN 1: Do cha/mẹ/người có trách nhiệm điền chi tiết
Tên của học sinh:…………………………………………………………………………………………
(họ)

(tên và chữ lót)

Hiệu số Hội đồng Chương trình Giảng dạy
Tuổi:………………

Ngày sanh:………/……/……

Tên của trường mà học sinh này đang ghi danh học: ……………………………..………
………………………...……………………………………………………………..……………
Tên của cha/mẹ/người có trách nhiệm:…………………………………………..……………
Địa chỉ:……………………………………………………….………………..………………….
..……………………………………………………………………..…………..…………………
Điện thoại (nhà):………………….………………………………………………………………
Điện thoại (nơi làm việc):……………………………………………………..…………………
Lý do xin miễn:……………………….…………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………….…………………………………………..…………………
Chữ ký của cha/mẹ/người có trách nhiệm:…………………………..………………………..
Ngày:……………………
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1.1: CHỈ điền chi tiết nếu con của quý vị được 16 tuổi vào năm tới.
Nếu quý vị dự đoán rằng chọn lựa này sẽ tiếp tục trong năm tới thì đơn xin miễn này có thể thay
thế cho việc cũng cần phải điền một Thông báo về các Sắp xếp (Notice of Arrangements (NOA))
(điều này còn tùy thuộc vào việc có được chấp thuận thể theo các điều kiện của luật lệ đã được
hiệu chỉnh về tuổi rời trường).

□ Con của tôi chắc sẽ tiếp tục với chọn lựa này vào năm được 16 tuổi.
Chữ ký của cha/mẹ/người giám hộ hợp pháp …………….…………………… Ngày:……/…/……
Đơn NOA được cha mẹ dùng để thông báo (đơn A) hoặc xin chấp thuận (đơn B và C) từ Bộ
trưởng Giáo dục cho thanh thiếu niên này được tham gia vào một trong các chọn lựa được chấp
thuận, khác hơn là đến trường học toàn thời, khi đến tuổi 16 và 17. Cha mẹ phải thông báo với
Quản lý Tham gia ở văn phòng khu vực nếu các sắp xếp này thay đổi.
PHẦN 2:

Do chủ nhân tương lai điền chi tiết, nếu xin miễn học để làm việc.

Tôi/ chúng tôi có ý định thâu nhận
……………………………….…………………………………………………………………
(họ)
(tên và chữ lót)
để làm………………………………………………………….….cho…………tiếng mỗi tuần,
(chức vụ)
bắt đầu từ……………………………………………………………………………..……
(ngày)
Tên của chủ nhân tương lai:
………………………………………………………………….…………………..…………..
Tên của Doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………….…….
Địa chỉ của Doanh nghiệp: ………………………….………………………………………...……...
Số ABN của Doanh nghiệp…………………………………………………………………………………
Chữ ký của Chủ nhân Tương lai: ……………………………………….……. Ngày:……/……/……
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PHẦN 3:

Do nơi cung ứng chương trình điền chi tiết, nếu xin miễn đến trường để ghi
danh học ở TAFEWA hoặc Khóa học đặt Cơ sở trong Cộng đồng hoặc RTO
tư, trước khi việc xin miễn được chấp thuận.

……………………………………………………xác nhận rằng họ đã chấp thuận cho ghi danh
(Tên của Nơi Cung ứng Chương trình)

tạm thời cho ………………………………………… trong ……………………………………………
(tên của học sinh)

(tên của chương trình)

Chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày
/
/ và kết thúc vào ngày
này được tổ chức cho ………tiếng đồng hồ mỗi tuần.

/

/

Chương trình

Khu vực trường mà chương trình được tổ chức: …………………..…………………………
Phê chuẩn bởi:
Tên của đại diện Nơi Cung ứng Chương trình: …………………………………………………………
Chức vụ: …………………..........................................
Điện thoại liên lạc:

…………………………………………..

Chữ ký của đại diện Nơi Cung ứng Chương trình: …………………………………………………….
Ngày:…/.…/……..
PHẦN 4: Do trường mà học sinh đang ghi danh học điền chi tiết
Tên của học sinh:…………………………………………………………………………………………
(họ)
(tên và chữ lót)
Tên của trường: ..……………………………………...…………………………………...…
Địa chỉ:……………………………………………………………………………….…….…
Điện thoại:……………………………………Fax:……………..……………………………
Lớp học sinh đang ghi danh học:……………Số năm đã học tại trường này …...…………………
Chú thích (tiến bộ và sở thích về học tập)
………………………………………………..…….……………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………...………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………….……………………………………………………………
Đề nghị: …………..……………….……………….……………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………….
Tên của Hiệu trưởng: …..…………………………………………………………..……………
Chữ ký của Hiệu trưởng: …………….…………………………………………………….……
Ngày:…/.…/……..
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PHẦN 5:

Do Sở Giáo dục Khu vực điền chi tiết

Chú thích của nhân viên thích hợp ở sở giáo dục khu vực
………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………….……………….……………………………………
Tên của nhân viên ………………………… Chữ ký …………..……………………………
Ngày …/……/……..
Đề nghị/điều kiện cho miễn
………………………………………………………………………………….………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………..…………………
Chương trình này bắt đầu vào ngày

/

/

và kết thúc vào ngày

/

/

.

Sự tiến bộ của nguyên đơn sẽ được duyệt lại khi chương trình kết thúc. Nguyên đơn có thể xin
gia hạn việc được miễn này.
Chữ ký của Giám đốc Trường: ………………………………………………. Ngày:…/……/.…
Ngày duyệt lại

/

/

Gia hạn chấm dứt

/

/

Chú thích………………………………………………………………………………….………………
Chữ ký của Giám đốc Trường: ………………………………………………. Ngày:…/……/.…
Ngày duyệt lại

/

/

Gia hạn chấm dứt

/

/

Chú thích………………………………………………………………………………….………………
Chữ ký của Giám đốc Trường: ………………………………………………. Ngày:…/……/.…
Ngày duyệt lại

/

/

Gia hạn chấm dứt

/

/

Chú thích………………………………………………………………………………….………………
Chữ ký của Giám đốc Trường: ………………………………………………. Ngày:…/……/.…
Xin lưu ý là một bản sao của đơn này sẽ được cung cấp cho Nhân viên Phụ trách Kiểm tra Tham
dự lớp học của Khu vực (District Attendance Officer) hoặc Quản lý Tham gia.
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APPENDIX G APPLICATION FOR EXEMPTION FROM SCHOOLING
(CONFIDENTIAL)
OFFICE USE ONLY
Date received:
Birth certificate sighted:
YES
NO
Exemption:
accepted / not accepted
Conditional:
YES
NO
Exemption expiry:

1. This completed application is to be submitted to the Director Schools of the
education district in which the student is currently enrolled. Parents must complete
the details in Section 1.1 where the student is turning 16 in the following year.
2. The prospective employer must complete the details in Section 2 in those
applications seeking an exemption for a student to undertake full-time employment.
3. The program provider must complete the details in Section 3 in those applications
seeking an exemption for a student to enrol in TAFEWA or a Community Based
Course or a private Registered Training Organisation.
4. If the student is not currently enrolled in a school, then Section 4 does not need to
be completed.
5. The Director Schools will advise parents of the outcome of the application as soon
as possible and will fax a copy of the completed form to the Participation Unit (Fax:
9264-5261).
6. Applicants may apply to the Director Schools for an extension of their exemption.
SECTION 1: To be completed by parent/person responsible
Name of student:…………………………………………………………………………………………
(surname)

(given names)

Curriculum Council Number
Age:………………

Date of Birth:………/……/……

Name of school where student is currently enrolled: ……………………………..………
……………………...……………………………………………………………..……………
Name of parent/person responsible:…………………………………………..……………
Address:………………………………………………………………………..…………………...…………
………………………………………………………………..…………………
Telephone (home):……………………………………………………………………………
Telephone (work):…………………………………………………………..…………………
Reason for seeking exemption:……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………..…………………
Signature of parent/:person responsible…………………………..………………………..
Date:……………………
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1.1: ONLY to be completed if your child is turning 16 next year.
If you anticipate this option will continue next year then this exemption form may replace the need
for a Notice of Arrangements (NOA) to be completed as well (this will be subject to approval as
per the requirements of the revised leaving age legislation).
□ It is likely that my son/ daughter will continue with this option into their 16th year.
Parent/ legal guardian signature……………….……………………. Date:……/…/……
A NOA form is used by a parent to notify (form A) or seek approval (forms B and C) from the
Minister for Education for the young person to participate in one of the approved options other
than full time schooling in their 16th or 17th year. Parents should inform the district office Manager
Participation if these arrangements change.
SECTION 2: To be completed by prospective employer, if seeking exemption to undertake
employment.
It is my/our intention to employ
……………………………….…………………………………………………………………
(surname)
(given names)
as………………………………………………………….….for…………hours per week,
(position)
commencing……………………………………………………………………………..……
(date)
Name of prospective employer:
………………………………………………………………….…………………..…………..
Business name: ………………………………………………………………………………
Telephone:…………………….…….
Business address: ………………………….………………………………………...……...
Business ABN …………………………………………………………………………………
Signature of Prospective Employer: ………………………………………………….…….
Date:……/……/……
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SECTION 3: To be completed by the program provider, if seeking exemption to enrol in
TAFEWA, a Community Base Course or a private RTO, prior to the exemption
being granted.
……………………………………………………confirms that they have approved a provisional
(Name of Program Provider)

enrolment for ………………………………………… in the
(name of student)

This program commences on
………hours per week.

(name of program)

/

/

and finishes

/

/

The program runs for

Campus where the program is conducted: …………………..…………………………
Approved by:
Name of Program Provider representative: ………………………………………………………………
Position title: …………………..........................................
Contact number:

…………………………………………..

Signature of Program Provider representative: ………………………………………………………….
Date:

/

/

SECTION 4: To be completed by school at which the student is currently enrolled
Name of student: ………………………………………….………………………….……….
(surname)
(given names)
Name of school: ..……………………………………...…………………………………...…
Address:……………………………………………………………………………….…….…
Telephone:……………………………………Fax:……………..……………………………
Year student enrolled in:……………Number of years at school …...……………………
Comments (progress and interest in studies)
………………………………………….……………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………...………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………….……………………………………………………………
Recommendation:…………………………………….……………….……………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………….
Name of Principal: …..…………………………………………………………..……………
Signature of Principal: …………….…………………………………………………….……
Date:…/.…/……..
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SECTION 5: To be completed by District Education Office
Comments from appropriate district education office staff
……………………………….…………………………….……………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………
….……………….……………………………………
Name of officer ………………………… Signature …………..……………………………
Date …/……/……..
Recommendation/conditions of exemption
………………………………………………………………………………….………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………..…………………
This program commences on

/

/

and finishes

/

/

.

The applicant’s progress will reviewed at the finish of the program. The applicant may apply for an
extension of the exemption.
Signature of Director Schools: ………………………………………………. Date:…/……/.…
Date reviewed

/

/

Extension finishes

/

/

Comment………………………………………………………………………………….………………
Signature of Director Schools: ………………………………………………. Date:…/……/.…
Date reviewed

/

/

Extension finishes

/

/

Comment………………………………………………………………………………….………………
Signature of Director Schools: ………………………………………………. Date:…/……/.…
Date reviewed

/

/

Extension finishes

/

/

Comment………………………………………………………………………………….………………
Signature of Director Schools: ………………………………………………. Date:…/……/.…
Please note a copy of this application will be provided to either the District Attendance Officer or
Manager Participation.
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