Vietnamese

PHỤ LỤC C THƯ GỞI HỌC SINH VỀ LỆNH LOẠI TRỪ
KHỎI TRƯỜNG – HỌC SINH TRÊN LỨA TUỔI BẮT
BUỘC ĐẾN TRƯỜNG Tên và địa chỉ của học sinh VÙNG
Gởi (Tên của Học sinh)
Tiếp theo các buổi thảo luận mới đây tôi đã duyệt xét lại các chi tiết liên hệ và đã có
một quyết định liên quan đến việc loại trừ em khỏi trường này. Tôi thông báo cho em
biết là em đã bị loại trừ khỏi trường này do các lý do sau đây:
Liệt kê lý do
Em có quyền xin học ở một trường khác để hoàn tất việc học của em. Các trường
hay chương trình sau đây có thể cung ứng cho em chương trình giáo dục thay thế
thích hợp:
Liệt kê các chọn lựa có sẵn
Nếu em cần giúp đỡ xin học ở một trường khác xin liên lạc với (tên của nhân viên).
Em có thể viết đơn xin Giám đốc trường duyệt xét lại quyết định này theo như Điều
luật 95 của Đạo luật Giáo dục ở Trường học 1999. Đơn xin tái duyệt phải được nộp
trong vòng bảy ngày kể từ ngày em nhận được thư này.
Nếu em xin tái duyệt quyết định này, Giám đốc Trường sẽ thành lập Hội đồng Cố
vấn Kỷ luật Trường để xem các thủ tục công bằng và hợp lý có được tuân thủ trong
tiến trình đưa đến quyết định. Hội đồng sẽ thẩm định sự việc và tường trình cho
Giám đốc Trường để có quyết định sau cùng về việc em bị loại trừ khỏi trường.
Trong thời gian chờ hoàn tất tiến trình tái duyệt em vẫn trong tình trạng bị loại trừ
khỏi trường.
Em sẽ được liên lạc để thu xếp thời gian thuận tiện để dự buổi họp với hội đồng. Em
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 em nghĩ rằng thích đáng. Em sẽ được thông báo lập
tức về quyết định của Tổng Giám đốc.
Xin liên lạc với tôi nếu em có thắc mắc hay nếu tôi có thể giúp việc gì cho em.
Hiệu trưởng
(ngày)
Chuyển đến Ông/Cô (Điền tên), Giám đốc Trường, (Tên) Sở Giáo dục Khu vực
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APPENDIX C EXCLUSION ORDER LETTER TO STUDENT –
STUDENTS BEYOND COMPULSORY SCHOOL AGE Student
Name Address SUBURB
Dear Student Name
Following our recent discussions I have reconsidered all relevant information and
have made a decision regarding your exclusion from attendance at this school. I am
informing you that you are to be excluded from this school for the following reasons:
List reasons
You have the right to enrol at another school in order to complete your education.
The following schools or programs may provide you with a suitable alternative:
List options available
If you need any assistance with enrolment at another school please contact staff
name.
You may apply, in writing, to the Director Schools for a review of this decision under
Section 95 of the School Education Act 1999. The application for review must be
made within seven days of your receipt of this letter.
If you request a review of the decision, the Director Schools will establish a School
Discipline Advisory Panel to determine whether fair and proper procedures were
followed during the decision making process. The panel will consider the matter and
report to the Director Schools who will make the final decision regarding your
exclusion. You will remain excluded from this school until this review process is
completed.
You will be contacted to arrange a suitable time for you to attend the panel. You will
have an opportunity to address the panel, to respond to questions put by panel
members and to raise issues that you believe are relevant. You will be notified
promptly of the Director Schools’ decision.
Please contact me if you have any questions or if I can provide you with assistance.
Principal
(date)
Cc Mr/Ms (Insert name), Director Schools, (Name) District Education Office
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