Vietnamese

PHỤ LỤC A MẪU THƯ TỪ CHỐI VIỆC XIN GHI DANH HỌC
Tên Trường
Địa chỉ
Tên
Địa chỉ

Kính gởi

ĐƠN XIN GHI DANH HỌC NĂM 2008

Cám ơn quý vị đã nộp đơn ghi danh học tại trường của chúng tôi.
Đây là trường thâu nhận học sinh tại địa phương, và hiện đang tiếp tục nhận được
rất nhiều đơn xin ghi danh học của học sinh cư ngụ trong ranh giới thuộc về trường
này.
Hiện nay chúng tôi đang quan tâm đến việc phân phối chỗ học cho các học sinh
đang ghi danh học và các học sinh tại địa phương mà chúng tôi dự đoán sẽ phải
cung cấp chỗ học trong suốt năm 2008 và sau đó.
Trên đơn Xin Ghi danh Học của quý, địa chỉ hiện tại của quý vị nằm ngoài địa hạt
trách nhiệm của chúng tôi. Dựa trên chi tiết này chúng tôi không thể chấp nhận đơn
của quý vị xin ghi danh học tại trường của chúng tôi.
Chúng tôi rất tiếc là không thể thỏa mãn yêu cầu của quý vị nhằm xin học tại trường
của chúng tôi. Tuy nhiên, có một thủ tục để quý vị Khiếu nại đến Giám đốc Trường
(Director Schools) mà tôi có kèm mẫu đơn thích hợp theo đây.
Việc khiếu nại đến Giám đốc Trường cần được hỗ trợ với các chi tiết nhằm giúp
Giám đốc Trường xem xét và quyết định thích đáng. Xin lưu ý rằng việc khiếu nại có
thể được giải quyết thỏa đáng nếu có hoàn cảnh cá nhân hay học vấn đáng được
lưu tâm đến. Đơn khiếu nại và mọi chi tiết hỗ trợ nên được nộp thẳng cho:
Tên của Giám đốc
Giám đốc Trường
Địa chỉ
Nếu quý vị có thắc mắc nào khác hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại của trường.
Kính thư
HIỆU TRƯỞNG

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

1

APPENDIX A TEMPLATE LETTER DECLINED ENROLMENT
Name of School
Address
Name
Address

Dear

APPLICATION FOR ENROLMENT AT SCHOOL 2008

Thank you for your application to enrol at our school.
The school is a local intake school, and currently has ongoing pressure for
enrolments from students within the school boundaries.
At present we have accommodation concerns for our current enrolments and the
local intake students we anticipate requiring placement throughout 2008 and beyond.
On your Application to Enrolment Form, your current address is listed as outside our
local catchment area. Based on this information we are unable to accept your
application for enrolment at our school.
We are sorry that we cannot meet your request for enrolment at our school. There is,
however a process of Appeal to the Director Schools for which I have attached the
appropriate form.
Appeals to the Director Schools need to be supported with information that would
enable the Director Schools to make an informed decision. Please be aware that
appeals may be upheld where there are extenuating educational or personal
circumstances. The appeal form and any supporting information should be directed
to:
Name of Director
Director Schools
Address
If you have any further queries please contact me on the school phone number.
Yours sincerely
PRINCIPAL
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