Vietnamese

PHỤ LỤC C

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH VỀ VỆC XIN HỌC

Thông tin Tổng quát
Các khiếu nại phải được nộp bằng đơn thích hợp (đính kèm) và nộp cho Sở Giáo dục
Khu vực ở địa phương.
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định về Đơn Xin Nhập học của quý vị, quý vị có thể
khiếu nại đến Sở Giáo dục Khu vực trong vùng mà trường tọa lạc. Sở Giáo dục Khu
vực sau đó sẽ thẩm định xem tiến trình quản lý quyết định cho nhập học tại trường có
theo đúng các hướng dẫn và chính sách của bộ hay không. Tuy nhiên, trước khi nộp
đơn khiếu nại quý vị nên liên lạc với hiệu trưởng hoặc Quản lý Điều hành Khu vực
(Manager District Operations) tại Sở Giáo dục Khu vực để thảo luận thân mật về nỗi
bất mãn của quý vị.
Quý vị nên tự tìm hiểu về tiến trình nhập học ở trường mà quý vị muốn xin học trước
khi nộp đơn khiếu nại đến Sở Giáo dục Khu vực. Tiến trình quản lý quyết định cho
nhập học khi số đơn xin học vượt quá số chỗ học sẽ khác biệt giữa các trường chỉ
thâu-nhận-học-sinh-địa-phương và trường không áp dụng chánh sách hạn chế này.
Giám đốc Trường ở Sở Giáo dục Khu vực sẽ viết thư thông báo kết quả việc khiếu
nại của quý vị ngay khi hoàn cảnh cho phép.
Khi nào thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại
Trước tiên quý vị sẽ nhận thông báo chánh thức của trường về đơn xin ghi danh học
của quý vị. Quý vị cần giữ thông báo này để kèm với đơn khiếu nại. Quý vị cũng cần
đính kèm chứng từ về địa chỉ của quý vị. Một ví dụ của các chứng từ này là hóa đơn
của các dịch vụ tiện ích (điện, nước hay điện thoại), có ghi tên và địa chỉ nơi quý vị
thường cư ngụ.
Đơn khiếu nại sẽ không được chấp nhận nếu không có thư thích hợp của trường hay
chứng từ về địa chỉ.
Các trường tuyên bố chỉ thâu nhận học sinh địa phương
Một đứa trẻ cư ngụ trong địa hạt thâu-nhận-địa-phương của trường sẽ bảo đảm được
thâu nhận học cho những năm bắt buộc phải đi học, Lớp 1-12. Đối với học sinh có
khuyết tật và có nhu cầu hỗ trợ cao độ và phức tạp, hiệu trưởng sẽ thảo luận với
cha/mẹ/người có trách nhiệm vào ngày mà học sinh này khởi sự việc học, nếu các
hiệu chỉnh cần thiết về việc dạy và học không sẵn sàng ngay lúc hoàn tất thủ tục nhập
học.
Nếu nhà trường sau đó có thừa khả năng cung cấp chỗ học cho trẻ em từ các vùng
ngoài vùng thâu-nhận-địa-phương, các tiêu chuẩn chọn lựa sau đây sẽ được áp
dụng:
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Ưu tiên Nhất
Trẻ em đang xin học một
chương trình đặc biệt được
chấp nhận ở trường và thỏa
mọi tiêu chuẩn chọn lựa

Ưu tiên Nhì
Trẻ em đang có anh chị em cùng
đang học tại trường trong năm xin
học, nhưng không phải anh chị em
cư ngụ ngoài vùng thâu-nhận-địaphương và đang học các chương
trình đặc biệt
⇓
Nếu số đơn xin học loại này nhiều
hơn số chỗ học có thể cung cấp,
những em ở gần trường nhất sẽ
được ưu tiên

Ưu tiên Ba
Trẻ em ở gần trường nhất

Các trường cũng được Giám đốc Trường thông báo phải dành đủ chỗ cho số trẻ em
có thể dời đến cư ngụ trong vùng thâu-nhận-địa-phương trong suốt năm. Nói một
cách khác, tất cả đơn xin ghi danh học từ ngoài vùng thâu-nhận-địa-phương sẽ không
được chấp nhận nếu việc này gây kết quả là trường đã tận dụng hết khả năng, và tạo
áp lực lên việc cung cấp chỗ học nếu trường phải cung cấp thêm chỗ thâu nhận học
sinh địa phương trong suốt năm.
Các trường khác hơn trường chỉ thâu nhận học sinh địa phương
Nếu số đơn xin ghi danh học nhiều hơn chỗ học có thể cung cấp, trẻ em sống gần
trường nhất sẽ được ưu tiên. Cha mẹ xin ghi danh cho con học các chương trình đặc
biệt và anh chị em của các trẻ em đang học tại trường không được ưu tiên hơn các
trẻ em ở gần trường nhất. Khoảng cách đến trường là tiêu chuẩn chọn lựa duy
nhất áp dụng cho các trường không dùng vùng thâu-nhận-địa-phương.
Nếu quý vị không biết chắc trường mà quý vị muốn ghi danh có áp dụng vùng thâunhận-địa-phương hay không, quý vị nên liên lạc với hiệu trưởng của trường hoặc
Quản lý Điều hành Khu vực tại Sở Giáo dục Khu vực.
Hướng dẫn
Một chương trình đặc biệt được chấp nhận là Chương trình Phân phối Chỗ học bậc Trung học
Đặc biệc (Special Secondary Placement Programs (SSPP)), Đơn vị Hỗ trợ Giáo dục
(Education Support Units (ESU)), Trung tâm Anh ngữ Cấp tốc (Intensive English Centre (IEC))
và các chương trình được Quản lý Điều hành, Dạy và Học, phê chuẩn, qua tiến trình Phê
chuẩn Chương trình Đặc biệt, Phê chuẩn Chương trình Đặc biệt 2003.
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C.1 KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XIN GHI DANH HỌC CHO HỌC SINH/CHA MẸ

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XIN GHI DANH HỌC
1.

CHI TIẾT CÁ NHÂN

(XIN GHI RÕ BẰNG CHỮ IN MỌI CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY)

Họ của cha/mẹ/người có trách nhiệm

Tên

Ông/Bà/Cô

Địa chỉ Cư ngụ (phải điền chi tiết)

Số vùng

Địa chỉ Gởi thư (nếu khác hơn địa chỉ cư ngụ)

Số vùng

Điện thoại – Nhà

Điện thoại Di động

Chỗ làm (nếu tiện)

Lớp mà con quý vị sẽ học trong năm
ghi danh học (ví dụ Lớp 8)

Tên của đứa con mà quý vị xin ghi danh học:

Tên của trường mà quý vị ghi danh cho con học:
2.

ĐIỀN CHI TIẾT PHẦN NÀY

Xin đánh dấu (√)

Quý vị đã có xin ghi danh cho con học một chương trình đặc biệt ở trường này hay không?
CÓ

KHÔNG

Có anh chị em nào khác đang học ở trường này hay không?
CÓ

KHÔNG

Tôi tuyên bố rằng mọi chi tiết cung cấp trong đơn này là sự thật.
Chữ ký của cha/mẹ/người có trách nhiệm

Ngày

Xin đính kèm thư của trường gởi cho quý vị và chứng từ về địa chỉ với đơn này khi
quý vị nộp cho Sở Giáo dục Khu vực.
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C.2

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XIN GHI DANH HỌC CHO TRƯỜNG
TRƯỜNG CÔNG LẬP
TÂY ÚC

OFFICE USE ONLY
Date received:

___

**Xin nộp cho sở giáo dục khu vực thích hợp.

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XIN GHI DANH HỌC (CHO TRƯỜNG)
1. CHI TIẾT CÁ NHÂN CỦA HỌC SINH

( XIN GHI RÕ BẰNG CHỮ IN MỌI CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY )

Tên của trường mà học sinh xin ghi danh học:

Đây có phải là trường thâu-nhận-địa-phương?

Tên của học sinh xin ghi danh học :

Lớp của học sinh trong năm 2001 (ví dụ Lớp 8)

Họ của cha/mẹ/người có trách nhiệm

Tên

Ông/Bà/Cô

Địa chỉ Cư ngụ

Số vùng

2. ĐIỀN PHẦN NÀY NẾU LÀ TRƯỜNG THÂU-NHẬN-ĐỊA-PHƯƠNG

Xin đánh dấu (√)

Học sinh này có cư ngụ trong vùng thâu-nhận-địa-phương của trường này hay không?

CÓ

KHÔNG

Đã có chương trình giáo dục thích hợp ở trường này hay không?

CÓ

KHÔNG

Chỉ cần điền các câu hỏi này nếu học sinh không cư ngụ trong vùng thâu-nhận-địa-phương của trường:
Trường đã có chỗ trống trong lớp hợp với trình độ của học sinh nàyhay không

CÓ

KHÔNG

Học sinh này đã xin ghi danh học một chương trình đặc biệt ở trường?

CÓ

KHÔNG

Có anh chị em khác đang học ở trường này hay không?

CÓ

KHÔNG

Có phải tất cả chỗ cho nhập học khác là cho trẻ em cư ngụ gần trường hơn em này?

CÓ

KHÔNG

Học sinh này ở cách trường bao xa? ____________________________
3. ĐIỀN PHẦN NÀY NẾU LÀ TRƯỜNG KHÔNG ÁP DỤNG THÂU-NHẬN-ĐỊA-PHƯƠNG Xin đánh dấu (√)
Trường đã có chỗ trống trong lớp hợp với trình độ của học sinh này hay không?

CÓ

KHÔNG

Đã có chương trình giáo dục thích hợp ở trường này hay không ?

CÓ

KHÔNG

Có phải tất cả chỗ cho nhập học khác là cho trẻ em cư ngụ gần trường hơn em này ?

CÓ

KHÔNG

Học sinh này ở cách trường bao xa ? ____________________________

Tôi tuyên bố rằng mọi chi tiết cung cấp trong đơn này là sự thật .
CHỮ KÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Ngày
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APPENDIX C APPEAL TO ENROLMENT DECISION
General Information
Appeals must be submitted on the relevant form (attached) and given to the local
District Education Office.
Should you disagree with a school’s decision regarding your Application for
Enrolment, you can appeal to the district education office in the district in which the
school is located. The District Education Office will then assess whether the process
for managing the enrolment decision at the school complied with departmental policies
and guidelines. Prior to submitting this appeal, however, it is recommended that you
contact the principal of the school or the Manager, District Operations at the District
Education Office to discuss your grievance informally.
You are requested to familiarise yourself with the enrolment process at the school you
applied for before lodging your appeal with the District Education Office. The
processes for managing enrolment decisions when the number of applications
exceeds the number of places available are different for local-intake schools and nonlocal-intake schools.
The Director Schools at the District Education Office will advise you in writing of the
outcome of your appeal as soon as possible.
When to submit your appeal
You will first receive a formal notification from the school regarding your application for
enrolment. You will need the notification to attach to the appeal form. You are also
required to attach proof of address to the form. An example of this would be a utilities
account (electricity, water or telephone), showing your name and usual place of
residence.
Appeal forms will not be accepted without the relevant letter from the school or proof
of address.
Schools declared to be local-intake schools
An eligible child whose place of residence is in the local-intake area for that school is
guaranteed enrolment in the compulsory years of schooling, Years 1-12. For a
student with a disability who has significant and complex support needs the principal
will negotiate with the parent/responsible person the day on which the student will
begin attending if the necessary teaching and learning adjustments are not
immediately available at the time of enrolment.
If the school then has further capacity to accommodate children from outside the localintake area, the following selection criteria are to be applied:
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First Priority
Child applying to enrol in an
approved specialist program
at the school and who meets
the selection criteria

Second Priority
Child who has siblings also
enrolled at the school in the year in
question, but not those siblings
enrolled in specialist programs from
outside the local-intake area
⇓
If the number of applications here
is greater than the places available,
then those children who live
nearest get priority

Third Priority
Child who lives nearest to the
school

Schools have been advised by the Director General that sufficient places are to be set
aside to accommodate children who may move into the local-intake area during the
year. In other words, all applications from outside the local-intake area were not to be
accepted if this resulted in the school being accommodated to capacity, and would
place pressure on the accommodation if the school was to have additional local-intake
enrolments during the year.
Schools other than local-intake schools
If the number of applications exceeds the number of places available, the child living
nearest to the school will be given priority. Parents applying to enrol their children in
specialist programs and siblings of children already enrolled at the school do not have
priority over those children living nearest the school. Proximity to the school is the
only criterion to be used in non-local-intake schools.
If you are unsure whether the school you applied for was a local-intake school or a
non-local-intake school, you should contact either the principal of the school or the
Manager, District Operations at the District Education Office.
Guidelines
An approved specialist program refers to Special Secondary Placement Programs (SSPP),
Education Support Units (ESU), Intensive English Centre (IEC) programs and those approved
by the Executive Director, Teaching and Learning, through the Special Program Approval
process, Specialist Program Approval 2003.

© Department of Education, Western Australia, 2010
Licensed for NEALS
Enrolment

6

C.1

APPEAL TO ENROLMENT DECISION FOR STUDENTS/PARENTS
APPEAL TO ENROLMENT DECISION

1. PERSONAL DETAILS (PLEASE PRINT ALL DETAILS BELOW)
Surname of parent/responsible
Given names

Mr/Mrs/Ms

person
Residential Address (must be completed)

Postcode

Postal Address (if different from residential address)

Postcode

Telephone – Home

Mobile Phone No

Work (if convenient)

Name of child you applied to enrol:

Year level your child would be in for year
in question (e.g. Year 8)

Name of school you applied to enrol your child at:
3.

COMPLETE THIS SECTION

Please indicate (√)

Were you applying to enrol your child in a specialist program at the school?
YES

NO

Are there any brothers or sisters attending the school?
YES

NO

I declare that the information provided on this form is true.
Signature of parent/responsible person

Date

Please attach your letter from the school and proof of address to this form when you
submit it to District Education Office.
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C.2

APPEAL TO ENROLMENT DECISION FOR SCHOOLS
WESTERN AUSTRALIAN
PUBLIC SCHOOL

OFFICE USE ONLY
Date received:

___

**Please submit to the appropriate district education office.

APPEAL TO ENROLMENT DECISION (FOR SCHOOLS)
1. STUDENTS PERSONAL DETAILS (PLEASE PRINT ALL DETAILS BELOW)
Name of the school the student applied to enrol at:
Is your school a local-intake school?
Name of student who applied to enrol:
Surname of parent/responsible person

Year level of the student for 2001 (e.g. Year 8)
Given names

Mr/Mrs/Ms

Residential Address

Postcode

4. COMPLETE THIS SECTION IF YOU ARE A LOCAL-INTAKE SCHOOL

Please indicate (√)

Does the student live in the local-intake area for the school?

YES

NO

Was there an appropriate educational program at the school?

YES

NO

These questions need only be completed if the student does not live in the local-intake area for the
school:
Did the school have classroom accommodation available in the year level of the student?

YES

NO

Did the student apply to enrol in a specialist program at the school?

YES

NO

Are there any brothers or sisters attending the school?

YES

NO

Do all other offers of enrolment live closer to the school than this applicant?

YES

NO

How far does the student live from the school? ____________________________
5. COMPLETE THIS SECTION IF YOU ARE A NON LOCAL-INTAKE SCHOOL

Please indicate (√)

Did the school have classroom accommodation available in the year level of the student?

YES

NO

Was there an appropriate educational program at the school?

YES

NO

Do all other offers of enrolment live closer to the school than this applicant?

YES

NO

How far does the student live from the school? ____________________________
I declare that the information provided on this form is true.
SIGNATURE OF PRINCIPAL

Date
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