Vietnamese

PHỤ LỤC B THƯ GỞI CHA MẸ VỀ ĐỀ NGHỊ BAN LỆNH
LOẠI TRỪ KHỎI TRƯỜNG – HỌC SINH TRONG LỨA
TUỔI BẮT BUỘC ĐẾN TRƯỜNG. Tên và địa chỉ của cha mẹ
VÙNG
Kính gởi (Tên của Cha/Mẹ)
Một đề nghị ban lệnh loại trừ khỏi trường liên quan đến con của quý vị (tên của học
sinh) đang là học sinh tại trường (tên của trường), đã được gởi đến Giám đốc
Trường , Ông/Cô (tên của Giám đốc Trường).
Đề nghị này được quyết định dựa trên các lý do sau đây:
(Liệt kê lý do đưa đến đề nghị)
Trước khi ban hành án lệnh loại trừ khỏi trường, đề nghị này sẽ được Hội đồng Cố
vấn Kỷ luật Trường duyệt xét theo như Điều luật 92 của Đạo luật Giáo dục ở Trường
học 1999. Giám đốc Trường sẽ triệu tập Hội đồng Cố vấn Kỷ luật Trường và bổ
nhiệm một giám đốc điều hành.
Quý vị sẽ có cơ hội trình bày trước hội đồng, trả lời các câu hỏi của các thành viên
trong hội đồng và nêu lên các vấn đề mà quý vị hay con nghĩ rằng thích đáng. Giám
đốc điều hành sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về phương thức duyệt xét của hội
đồng và xác định các yếu tố mà hội đồng cần lưu tâm đến.
Giám đốc điều hành sẽ liên lạc với quý vị để sắp xếp thời giờ thuận tiện cũng như
các giúp đỡ để quý vị và con có thể tham dự buổi họp với hội đồng. Quý vị có thể
mang theo một người hỗ trợ trong buổi họp với hội đồng nhưng người này không thể
nói thay cho quý vị.
Sau khi họp, hội đồng sẽ gởi bản tường trình đến Tổng Giám đốc qua Giám đốc
Trường. Tổng Giám đốc sẽ quyết định về tình trạng của lệnh loại trừ khỏi trường và
các chọn lựa về giáo dục khác.
Quý vị sẽ được thông báo lập tức về quyết định của Tổng Giám đốc và được giúp
đỡ để tuân thủ với quyết định này. Nếu quý vị lo ngại về kết quả, quý vị có quyền
khiếu nại lên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và sẽ được cung cấp thông tin về thủ
tục khiếu nại sau khi tiến trình này hoàn tất.
Tiến trình duyệt xét của Hội đồng Cố vấn Kỷ luật Trường có thể kéo dài đến mười
ngày làm việc. Trong khi chờ đợi kết quả của tiến trình này, con của quý vị bị cấm
học tạm thời và không được phép đến sân trường trong thời gian bị cấm này. Các
hướng dẫn học tập sẽ được cung cấp cho thời gian bị cấm học này.
Xin liên lạc với tôi nếu tôi có thể giúp được việc gì cho quý vị.
Hiệu trưởng
(ngày)
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APPENDIX B RECOMMENDATION FOR EXCLUSION ORDER
LETTER TO PARENT – STUDENTS OF COMPULSORY
SCHOOL AGE. Parent Name Address SUBURB
Dear (Parent Name)
A recommendation for an exclusion order has been made in relation to your child
(student name) who is a student at (school name). This recommendation has been
made to the Director Schools, Mr/Ms (Director Schools’ name).
The recommendation has been made for the following reasons:
(List reasons for recommendation)
Before an exclusion order is made the recommendation will be reviewed by a School
Discipline Advisory Panel as required by Section 92 of the School Education Act
1999. The Director Schools will convene the School Discipline Advisory Panel and
appoint an executive officer.
You will have an opportunity to address the panel, to respond to questions put by
panel members and to raise issues that you or your child believe are relevant. The
executive officer will provide you with information about the panel process and
identify any factors that need to be taken into account by the panel.
You will be contacted by the executive officer to arrange a suitable time and any
assistance so you and your child can attend the panel meeting. You may wish to
bring a support person with you to the panel meeting but this person will not be able
to speak on your behalf.
Following the meeting, the panel will provide a report to the Director General through
the Director Schools. The Director General will make a decision regarding the nature
of the exclusion order and further educational options.
You will be promptly advised of the Director General’s decision and provided with
assistance to comply with the decision. If you are concerned about the outcome you
will have the right to appeal to the Minister for Education and Training and will be
given information about how to do this after the process is complete.
The School Discipline Advisory Panel review process may take up to ten school
days. Pending completion of this process your child is suspended from school and is
not permitted on school grounds during that period. Educational instruction will be
provided during this period of suspension.
Please contact me if I can be of any assistance.
Principal
(date)
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