VIETNAMESE

[Insert
Logo]
(optional)

[Insert School Name]

OFFICE USE ONLY
Date received: ___________________________________
Year Level: ….___________________________________
Birth certificate/Passport/Travel document sighted (Circle).
Student resides within local intake area  YES  NO
Visa sighted:
 YES  NO
Family Court Order/s:
 YES  NO

ĐƠN GHI DANH HỌC
(Ghi danh học Trường Công lập Tiểu bang Tây Úc) 1

APPLICATION:
ACCEPTED / NOT ACCEPTED

Học sinh ở các cấp lớp cưỡng bách, đã theo học tại trường này thì không cần phải nộp đơn mới
cho nhà trường mỗi năm.
XÁC NHẬN

Thông tin và lời khai trong đơn ghi danh này là đúng và chính xác liên quan đến:
Tên đứa trẻ: _____________________________________________________________________
Tên của người ghi danh cho đứa trẻ:
Danh hiệu: ____ Tên thứ nhất: _______________ Tên thứ nhì: ____________ Họ: ___________________
Mối quan hệ với đứa trẻ: _________________________________________________________________
(Trẻ vị thành niên độc lập và người tuổi từ 18 trở lên có thể tự nộp đơn)

Đt (Nhà): ______________

Đt (Sở làm): ______________ Đt di động: _____________________

Chữ ký: ________________________

Ngày: _____/____/________

LƯU Ý: Trẻ em chỉ có thể ghi danh theo học mẫu giáo ở một trường duy nhất, công lập hay tư nhân.
LƯU Ý: Trong trường hợp lời khai trong đơn này sau này bị chứng minh là sai hoặc gây hiểu sai lệch, quyết định về đơn
này có thể bị rút lại. Nhà trường có thể cần phải kiểm chứng thông tin trong đơn.

GIẤY TỜ PHẢI NỘP
Danh sách kiểm tra:
Xin quý vị đánh dấu *‘X’ vào ô vuông

để cho biết từng giấy tờ đính kèm đơn này (hay đã xuất trình).

*Lưu ý: Nếu đánh máy thông tin vào đơn, quý vị hãy bấm chuột hai lần vào ô vuông
mặc định ‘Checked’ và bấm OK.

và chọn nút dưới tiêu đề giá trị

1. Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc trích lục hay giấy tờ tùy thân khác .........
nếu có. (Hiệu trưởng sẽ tham khảo thông tin hướng dẫn 3.5.1 Thủ tục Ghi danh nếu không nộp giấy tờ).
2. ‘Giấy Chứng nhận Tiêm Chủng’ .................................................................................................................
3. Bản sao Án lệnh Tòa án Gia đình hoặc bất kỳ án lệnh khác của tòa án (nếu có).................................
4. Bằng chứng về địa chỉ (xem giấy tờ Phải Nộp trong phần thông tin dành cho Cha Mẹ đính kèm) ...........
5. Thông tin liên quan đến việc bị cấm túc hoặc đuổi học tạm thời ...............................................................
6. Thông tin liên quan đến tình trạng khuyết tật .............................................................................................
Nếu con em quý vị sinh ra ở nước ngoài, quý vị phải nộp bằng chứng về:
1. Ngày đến Úc ...............................................................................................................................................
2. Hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành..............................................................................................................
3. Thị thực phụ (visa subclass) hiện tại và thị thực phụ trước đây (nếu có) ............................................
Nếu con em quý vị có thị thực tạm thời, quý vị cũng phải nộp:
Giấy chứng nhận ghi danh hoặc bằng chứng cho phép chuyển trường ...........................................
do Education and Training International (ETI) cấp; email: study.eti@dtwd.wa.gov.au
(nếu có thị thực du học sinh tự túc hoàn toàn, thị thực phụ 571);

hoặc
Bằng chứng về thị thực mà học sinh đã nộp đơn xin cấp nếu học sinh có thị thực tạm thời ............
(bridging visa)
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CHI TIẾT CÁ NHÂN (XIN VIẾT CHỮ IN TẤT CÁ CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY)
Họ của đứa trẻ

Tên:

Ngày sinh:

Giới tính
(Nam / Nữ):

Pháp lý (nếu khác):

Họ của cha/mẹ/người chịu
trách nhiệm:

Tên:

Ông / Bà / Cô
/ Diện khác:

Địa chỉ nhà (phải ghi):

Mã bưu điện:

Con đường cắt ngang gần nhất:
Địa chỉ bưu chính (nếu khác với địa chỉ nhà):

Mã bưu điện:

Điện thoại (Nhà):

Đt di động:

Sở làm (nếu không bất tiện):

Email:

Hiện có bất kỳ Án lệnh Tòa án Gia định nào liên quan đến việc nuôi dưỡng hàng ngày, phúc lợi và sự phát triển của đứa
trẻ hay không?
CÓ
KHÔNG
Đứa trẻ có thuộc diện thăm con hạn chế hay không? Nếu có, xin ghi rõ chi tiết
CÓ
KHÔNG
và đính kèm giấy tờ liên quan.
Cấp lớp: ___________
Ngày bắt đầu: Ngày tựu trường niên khóa 20_____:

KHÔNG. Nếu KHÔNG, ghi ngày bắt đầu:

CÓ

__________________
Nếu biết, cấp lớp đứa trẻ hiện đang theo học (ví dụ như Lớp 7) là gì:
Nếu biết, tên trường đứa trẻ đang theo học hay theo học lần cuối là gì:
Có phải quý vị xin ghi danh đứa trẻ vào chương trình chuyên tại trường này?
Tên của chương trình chuyên:

CÓ

KHÔNG

Đứa trẻ sẽ có anh chị em theo học trường này hay không?
Tên và cấp lớp:

CÓ

KHÔNG

Con em quý vị có đang bị trường nào tạm đuổi học hay không?
Nếu CÓ, tên trường:

CÓ

KHÔNG

Con em quý vị có từng bị trường nào đuổi học hay không?
Nếu CÓ, tên trường:

CÓ

KHÔNG

CÓ

KHÔNG

Có phải con em quý vị là thường trú nhân tại Úc?
Nếu KHÔNG, xin ghi ngày đến Úc: __________________

Số Thị thực phụ (Visa SubClass): _______________

Con em quý vị có bị khuyết tật/bệnh tật hay không? Thông tin này sẽ giúp hiệu trưởng xem xét liệu nhà trường có cần
nguồn nhân vật lực nhất định hay bổ sung và có sẵn để giúp nhà trường giảng dạy tốt nhất cho con em quý vị. Xin cho
biết:
Cơ thể
Trí năng
Bệnh tật khác
Xin ghi sơ lược tính chất tình trạng khuyết tật/bệnh tật (hoặc đính kèm chi tiết).

Chấp thuận Đơn Ghi danh: __________________ (chữ ký Hiệu trưởng) __/__ /___ (ngày)
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