Năm ghi danh: ______
Lớp:

*(TEMPLATE)

[Insert
Logo]

_______

*Schools may adjust this form if necessary provided all required information is included.

[Insert School Name]

(optional)

ĐƠN GHI DANH HỌC SINH
(Ghi danh học Trường Công lập Tiểu bang Tây Úc)
Điền đơn này cho trẻ em đã được nhà trường nhận đơn. Chỉ dành cho trẻ em chưa ghi danh trường
này vào năm ngoái và tất cả học sinh Dự bị Tiểu học. Đối với học sinh ở các cấp lớp cưỡng bách đã ghi
danh vào năm ngoái, xin quý vị thông báo thẳng cho nhà trường biết nếu cần phải sửa đổi để nhà trường
cập nhật đơn.
Xin quý vị đọc Thông tin dành cho cha mẹ về Ghi danh trường Công lập Tiểu bang Tây Úc đính kèm trước
khi nộp Đơn Ghi danh với nhà trường.
Lưu ý: Nếu đánh máy thông tin vào đơn, quý vị hãy bấm chuột hai lần vào ô vuông
đề giá trị mặc định ‘Checked’ và bấm OK, ví dụ như .

và chọn nút dưới tiêu

CHI TIẾT HỌC SINH
Họ:

________________________________ Họ Pháp lý (nếu khác): _________________________

Họ trước đây (nếu có):

__________________________________________________________

Tên thứ 1: _________________________ Tên thứ 2: ______________
Tên thường sử dụng:
Địa chỉ Email:
Ngày sinh:

Tên thứ 3: ________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_____/_____/_________

Giới tính:

Nam

Nữ

Địa chỉ nhà: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________ Mã bưu điện: ________________
Điện thoại (Nhà):

_______________________ Đt di động của Học sinh (nếu có): _________________

Số đăng bộ xe (nếu có): ___________________________
Tên họ anh chị em đang theo học trường này:
______________________________________________________________________________________
Học sinh sống với:
Cha Mẹ ....................................................
Cha/Mẹ/Giám hộ/Người Nuôi dưỡng 1 ....
Cha/Mẹ/Giám hộ/Người Nuôi dưỡng 2 ....
Trẻ Vị thành niên Tự lập ...........................

Diện khác ......................................................................
Tên
Mối quan hệ với học sinh
_______________________

____________________

(Reg3. School Education Regulations 2000)

Muốn biết thông tin về thăm con hạn chế, xin quý vị đọc phần Bảo mật trong đơn này.
Chi tiết liên lạc trong trường hợp khẩn cấp (Ghi chi tiết liên lạc theo thứ tự ưu tiên):
Tên

Điện thoại

Đt di động

Mối quan hệ với học sinh

1. ___________________________ _________________ _________________ ____________________
2. ___________________________ _________________ _________________ ____________________
3. ___________________________ _________________ _________________ ____________________
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CHI TIẾT HỌC SINH – THÔNG TIN BỔ SUNG
Quốc tịch (tùy ý): ________________________

Quốc gia nơi sinh: ___________________________

Tôn giáo: ________________. Học sinh sẽ không học môn tín ngưỡng?

VÂNG

KHÔNG

Có phải học sinh là người gốc: ................................ Thổ dân
................................................................................. Dân Hải đảo Torres Strait (TSI)
................................................................................. Cả Thổ dân lẫn TSI

CÓ
CÓ
CÓ

KHÔNG
KHÔNG
KHÔNG

Ở nhà học sinh có nói ngôn ngữ khác tiếng Anh hay không? ....................................
Có phải ở nhà học sinh chủ yếu nói tiếng Anh? ..........................................................
(Nếu nói nhiều ngôn ngữ, xin ghi ngôn ngữ thường
KHÔNG, chỉ tiếng Anh

CÓ
CÓ

KHÔNG
KHÔNG

Tiếng mẹ đẻ của học sinh: ______________________________

nói nhất.)

CÓ, ngôn ngữ khác - xin ghi chi tiết: _______________

Quốc tịch Úc /Thường trú nhân tại Úc:........................................................................
Ngày đến Úc: _____________ Số Thị thực phụ (Visa SubClass): ________

CÓ

KHÔNG

Ngày hết hạn: _________

Học sinh quốc tế tự túc học phí (nếu biết):..................................................................

CÓ

KHÔNG

Học sinh có đang lãnh bất kỳ phụ cấp nào dưới đây:
Trợ cấp Trung học Phổ thông

Trợ cấp Thanh Thiếu niên

Trợ cấp Trẻ em Cô lập (AIC)

Abstudy

Trường cũ: ________________________________________________________________________
Lý do chuyển trường (tùy ý): ______________________________________________________
Nếu trước đây ghi danh Học tại Nhà, xin ghi rõ Khu vực Giáo dục: ____________________________
Lý do di chuyển (tùy ý): ______________________________________________________________
BẢO MẬT
Thăm con Hạn chế - Học sinh này có phải là đối tượng của bất kỳ án lệnh tòa án nào về mặt nuôi dưỡng,
phúc lợi và sự phát triển hay không? ..........................................................................
CÓ
KHÔNG
Nếu CÓ, xin ghi rõ và đính kèm giấy tờ bổ sung.
_____________________________________________________________________________________
Học sinh này có thuộc quyền nuôi dưỡng của Bộ Bảo vệ Trẻ em và Tổng Giám đốc Đặc trách Trợ giúp Gia đình
(CPFS) hay không?
............................................................................................................. CÓ
KHÔNG
Nếu CÓ, xin ghi rõ tên của Nhân viên Phụ trách CPFS, Khu vực CPFS cùng số điện thoại của họ.
______________________________________________________________________________________

GIẤY ƯNG THUẬN
PHỤ LỤC 2 là để yêu cầu cha mẹ ưng thuận đối với các sinh hoạt học đường.
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CHI TIẾT HỌC SINH – Y TẾ / SỨC KHỎE
Ngoài thông tin dưới đây, quý vị phải điền một giấy khác (tóm tắt chi tiết chăm sóc sức khỏe học sinh). Xin
quý vị hỏi nhà trường để xin giấy này.
Lưu ý: Đối với học sinh được xác định là có vấn đề sức khỏe và cần phải được trợ giúp tại trường, nhà
trường sẽ cung cấp (các) giấy tờ khác.
Học sinh có bị khuyết tật hay không?

CÓ

KHÔNG

Nếu CÓ, xin cho biết bị khuyết tật gì:

______________________________________________________________________________
Xin cho biết quý vị có giấy tờ về tình trạng khuyết tật của con em về những vấn đề dưới đây. Quý vị phải
nộp cho nhà trường bản sao giấy tờ này để nhà trường lưu hồ sơ
Bệnh Tự kỷ
Khiếm thính hay Lãng tai nặng
Trở ngại Ngôn ngữ Cụ thể
Khiếm tật Trí năng

Rối loạn Tâm thần Nặng
Chậm Phát triển Bao quát (trước khi lên 6)
Suy giảm Thị lực
Khuyết tật Thể chất

Học sinh có bị bệnh hay cần được chăm sóc sức khỏe thật cẩn thận hay không? CÓ  KHÔNG 
Nếu CÓ, xin ghi rõ.
Dị ứng – Sốc Phản vệ
Bệnh Tai (t.d. viêm tai giữa)
Dị ứng – Khác ___________________
Sức khỏe Tâm thần hay Thái độ/Hành vi (t.d. trầm
cảm ADD/ADHD)
Hen Suyễn
Cần được chăm sóc sức khỏe thật cẩn thận (t.d.
Tiểu đường
cho ăn bằng ống dẫn)
Thiên đầu thống/nhức đầu Bác sĩ đã
chẩn bệnh
Vấn đề khác: _____________________________
Động kinh (t.d. Kinh phong)
__________________________________________
Phòng mạch (Tên và Địa chỉ): _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tên Bác sĩ:

_______________________________

Điện thoại:

_________________________

Phòng Nha khoa (nếu có, tên và địa chỉ): _______________________________________
Tên Nha sĩ:

_______________________________

Điện thoại:

_________________________

______________________________________________________________________________________
Số thẻ Medicare: __ __ __ __ __ __ __ __ __ ______ Có hiệu lực đến: ___ / _________
Thẻ Y tế (Health Care Card) (nếu có):

CÓ

KHÔNG. Nếu Có, xin ghi số thẻ __________________________

Ngày hết hạn: ________

Quý vị có bảo hiểm xe cứu thương hay không? ...................................................................

CÓ

KHÔNG

(Nếu xảy ra trường hợp cấp cứu, cha mẹ hay người giám hộ phải chịu chi phí xe cứu thương)

CHI TIẾT CHA MẸ / NGƯỜI GIÁM HỘ
Chi tiết Cha/Mẹ/Giám hộ 1
Danh hiệu: ____ Tên: _______________ Tên lót: ______________ Họ: _________________
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Xin ghi mối quan hệ với học sinh:
Xin cho biết quý vị:

___________________________________________________

Nuôi dưỡng học sinh hàng ngày hay

Hóa đơn lệ phí và phí tổn:

CÓ

Nuôi dưỡng học sinh dài hạn.

KHÔNG Nếu 'không', ai chịu trách nhiệm: _________________

Địa chỉ bưu chính (nếu khác với địa chỉ nhà học sinh):
______________________________________________________________________________________
Điện thoại (Nhà):

____________________ Địa chỉ Email: ____________________________________

Nghề nghiệp/Nơi làm việc: ____________________________________________________________
Điện thoại (Sở làm): ______________________

Đt di động:

__________________________________

Có phải ở nhà quý vị chủ yếu nói tiếng Anh? ................................................................

CÓ

KHÔNG

Ở nhà quý vị có nói ngôn ngữ khác tiếng Anh hay không?
KHÔNG, chỉ nói tiếng Anh
CÓ, ngôn ngữ
khác - xin ghi rõ:
(Nếu nói nhiều ngôn ngữ, xin ghi ngôn ngữ thường nói nhất) ___________________________
Quý vị học hết lớp mấy (Tiểu học/Trung học)?
Lớp 12 hoặc tương đương
Lớp 11 hoặc tương đương
Lớp 10 hoặc tương đương
Lớp 9 hoặc tương đương hay thấp hơn

Văn bằng cao nhất quý vị đã học xong là gì?
Cử nhân hay cao hơn
Cao đẳng Nâng cao/Cao đẳng
Chứng chỉ I đến IV (kể cả chứng chỉ nghề)
Không có văn bằng

(Nếu không đi học, xin quý vị đánh dấu dòng ‘Lớp 9 hoặc tương đương hay thấp hơn’)
Nghề nghiệp của quý vị thuộc nhóm nào? _______ (Ghi 1, 2, 3 hay 4. Xin chọn nhóm nghề nghiệp phù hợp của
cha mẹ trong danh sách trong PHỤ LỤC 1. Nếu hiện nay quý vị không đi làm có lương, nhưng trong 12 tháng qua có đi
làm, xin quý vị ghi nghề nghiệp sau chót của mình. Tuy nhiên nếu trong 12 tháng qua quý vị không đi làm có lương, xin
quý vị ghi ‘8’ ở trên).

Chi tiết Cha/Mẹ/Giám hộ 2
Danh hiệu: ____ Tên: _______________ Tên lót: ______________ Họ: _________________
Xin ghi mối quan hệ với học sinh:
Xin cho biết quý vị:

___________________________________________________

Nuôi dưỡng học sinh hàng ngày hay

Hóa đơn lệ phí và phí tổn:

CÓ

Nuôi dưỡng học sinh dài hạn.

KHÔNG Nếu 'không', ai chịu trách nhiệm: _________________

Địa chỉ bưu chính (nếu khác với địa chỉ nhà học sinh):
______________________________________________________________________________________
Điện thoại (Nhà):

____________________ Địa chỉ Email: ____________________________________

Nghề nghiệp/Nơi làm việc: ____________________________________________________________
Điện thoại (Sở làm): ______________________

Đt di động:

__________________________________

Có phải ở nhà quý vị chủ yếu nói tiếng Anh? ...........................................................
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Ở nhà quý vị có nói ngôn ngữ khác tiếng Anh hay không?
KHÔNG, chỉ nói tiếng Anh
CÓ, ngôn ngữ
khác - xin ghi rõ:
(Nếu nói nhiều ngôn ngữ, xin ghi ngôn ngữ thường nói nhất) ___________________________
Quý vị học hết lớp mấy (Tiểu học/Trung học)?
Lớp 12 hoặc tương đương
Lớp 11 hoặc tương đương
Lớp 10 hoặc tương đương
Lớp 9 hoặc tương đương hay thấp hơn

Văn bằng cao nhất quý vị đã học xong là gì?
Cử nhân hay cao hơn
Cao đẳng Nâng cao/Cao đẳng
Chứng chỉ I đến IV (kể cả chứng chỉ nghề)
Không có văn bằng

(Nếu không đi học, xin quý vị đánh dấu dòng ‘Lớp 9 hoặc tương đương hay thấp hơn’)
Nghề nghiệp của quý vị thuộc nhóm nào? _______ (Ghi 1, 2, 3 hay 4. Xin chọn nhóm nghề nghiệp phù hợp của
cha mẹ trong danh sách trong PHỤ LỤC 1. Nếu hiện nay quý vị không đi làm có lương, nhưng trong 12 tháng qua có đi
làm, xin quý vị ghi nghề nghiệp sau chót của mình. Tuy nhiên nếu trong 12 tháng qua quý vị không đi làm có lương, xin
quý vị ghi ‘8’ ở trên).

CHI TIẾT LIÊN LẠC KHÁC
Danh hiệu: ____ Tên: _______________ Tên lót: ______________ Họ: _________________
Xin ghi mối quan hệ với học sinh: ___________________________________________________
Địa chỉ bưu chính (nếu khác với địa chỉ nhà học sinh):
______________________________________________________________________________________
Điện thoại (Nhà):

____________________ Địa chỉ Email: ____________________________________

Nghề nghiệp/Nơi làm việc: ____________________________________________________________
Điện thoại (Sở làm): ______________________

Đt di động:

__________________________________

Xin báo cho nhà trường biết nếu quý vị muốn chúng tôi ghi nhận bất kỳ chi tiết liên lạc nào khác.
CHỮ KÝ
Tên của người ghi danh cho học sinh:
Danh hiệu: ____ Tên: _______________ Tên lót: ______________ Họ: _________________
Mối quan hệ với học sinh: ___________________________________________________
Nếu đây là đơn ghi danh học Mẫu giáo, tôi xác nhận đây là đơn ghi danh duy nhất.
Chữ ký: _____________________________________Ngày: ___________________________________
(Trẻ vị thành niên độc lập và người tuổi từ 18 trở lên có thể tự nộp đơn)
CHẤP THUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
_______________________________

Chữ ký Hiệu trưởng

Chấp thuận / Không Chấp thuận
Ngày: _________________
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PHỤ LỤC 2
[Insert
Logo]
(optional)

Giấy Ưng thuận
Mục đích của [Insert name of school] chúng tôi là đem lại cho con em quý vị càng nhiều cơ hội
càng tốt và đề cao việc học hành bất kỳ khi nào có điều kiện. Để đạt điều mục tiêu này, có lúc
chúng tôi cần phải được cha mẹ ưng thuận. Giấy này yêu cầu quý vị ưng thuận (hay có ý kiến
khác) về việc con em quý vị tham gia / sử dụng / truy cập những phần trong chương trình học tập.
Chúng tôi luôn cố gắng hết sức thực hiện tiêu chuẩn tốt về việc chăm sóc chu đáo.
ƯNG THUẬN VỀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
Hình ảnh và/hay tác phẩm của các em thường được đăng tải để ghi nhận thành tích xuất sắc hay
nỗ lực và có thể được đăng trên báo, trên mạng Internet, trong bản tin hoặc có trong phim hoặc
video, có thể có cả tên của các em nhưng không có chi tiết liên lạc nào hết. Hình ảnh/tác phẩm do
nhà trường chụp sẽ được lưu trữ không lâu hơn thời gian cần thiết cho các mục đích nêu trên và
sẽ được lưu trữ và xử lý bảo đảm và an toàn.
Có, tôi ưng thuận cho đăng tải hình ảnh và/hay tác phẩm của con em tôi như trình bày ở
trên.
Không, tôi không ưng thuận.
Ngoài ra, xin quý vị đọc Phụ lục F Chủ trương trực tuyến của học sinh.

TRUY CẬP MẠNG INTERNET
Học sinh được truy cập mạng internet theo đúng chủ trương nhà trường (văn phòng hoặc trang
mạng nhà trường có chủ trương này). Việc truy cập của học sinh tùy thuộc việc tuân thủ Nội qui
Ứng xử của người sử dụng.
Có, con em tôi được phép truy cập mạng internet theo đúng chủ trương nhà trường.
Không, tôi không ưng thuận.
Ngoài ra, xin quý vị đọc Phụ lục F Chủ trương trực tuyến của học sinh.

ƯNG THUẬN CHO XEM CÁC THỨ
Trẻ em thường được xem video / DVD / phim tài liệu truyền hình trong khuôn khổ chương trình
học tập. Hầu như các thứ này luôn luôn là những thứ được xếp hạng 'G' và không cần được cha
mẹ ưng thuận. Thỉnh thoảng, dù ít khi xảy ra, chúng tôi sẽ cần được cha mẹ ưng thuận cho các
em xem một cái gì đó hạng 'PG' thích hợp cho các em.
Có, tôi ưng thuận cho con em tôi xem các thứ với hạng 'PG' nếu thầy cô và ban giám hiệu
cho là thích hợp.
Không, tôi không ưng thuận.

CHUYẾN DU NGOẠN TRONG VÙNG
Thỉnh thoảng các em đi bộ trong khu vực địa phương khi đi du ngoạn và có thầy cô trông coi cũng
như tham gia các sinh hoạt tại công viên địa phương, khu bảo tồn thiên nhiên, tại trường khác,
thư viện hội đồng thành phố hoặc thương xá. Cha mẹ sẽ luôn luôn được thông báo về các
chuyến du ngoạn trong vùng.
Có, tôi ưng thuận cho con em tôi tham gia các chuyến du ngoạn trong vùng có thầy cô trông
coi và con em tôi có thể sẽ đi bộ khoảng cách gần đến nơi này và trở về trường.
Không, tôi không ưng thuận.
Tại trang mạng nhà trường, chúng tôi có Bản tin. Xin quý vị ghi tên tại www……… [school to
include this sentence re the website and newsletter if they wish].
Tên: ________________________________

Lớp/Phòng: _________________

Tên của người ký giấy ưng thuận này:
Danh hiệu: ____ Tên: _____________ Tên lót: ____________ Họ: _______________
Xin ghi mối quan hệ với học sinh (t.d cha/mẹ/giám hộ/người chịu trách nhiệm): _________________
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