Chương Trình Du Học Sinh – Các Chính Sách Chủ Yếu
Chính Sách về Chỗ Ở và An Sinh
• Học sinh tiểu học có thể sẽ phải sống với cha, mẹ/ người giám hộ được pháp
luật công nhận trong suốt thời gian các em học tại một Trường Tiểu Học
Công Lập ở Victoria. Nếu không tuân theo điều kiện này, thủ tục ghi danh của
những em ấy sẽ bị hủy bỏ.
• Học sinh trung học dưới 15 tuổi phải sống chung với cha, mẹ hay thân nhân
được Bộ Di Trú và Quốc Tịch chấp thuận.
• Học sinh từ 15 tuổi trở lên có ba cách chọn lựa cho vấn đề liên quan đến chỗ
ở và sự an sinh
1. Các em có thể sống chung với cha mẹ hay thân nhân được Bộ Di Trú và
Quốc Tịch chấp thuận.
2. Cha mẹ/người giám hộ được pháp luật công nhận có thể chỉ định một
người bạn của gia đình để sống chung với các em. Người này phải được
Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ chấp thuận, hay
3. Học sinh có thể yêu cầu Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ thu xếp cho
các em sống chung với gia đình nào đó.
• Đối với các học sinh được cấp giấy Chứng Nhận Chỗ Ở và điều kiện An Sinh
Phù Hợp (CAAW), thời gian giấy chứng nhận có hiệu lực sẽ được ghi rõ trên
CAAW. Thời gian này sẽ bắt đầu 7 ngày trước khi khoá học của học sinh bắtt
đầu và kéo dài tới 7 ngày sau khi khoá học hoàn tất hay chấm dứt hoặc kéo
dài cho đến ngày sinh nhật thứ 18 của học sinh nếu như thời điểm này tới
trước.
• Visa Du Học buộc học sinh phải có bảo hiểm y tế trong thời gian ở Úc. Nếu
được yêu cầu, Bộ có thể dàn xếp cho học sinh mua Bảo Hiểm Y Tế Du Học
(OSHQ).
• Visa Du Học có thể bị hủy nếu như học sinh thay đổi chỗ ở/điều kiện an sinh
mà không có sự đồng ý trước của Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ.
• Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ sẽ phải có trách nhiệm đối với sự an
sinh của các em dưới 18 tuổi và đã được cấp CAAW, và vì thế, Bộ sẽ ủy
quyền cho Hiệu Trưởng hay Hiệu Phó của trường nơi các em theo học để
chu toàn trách nhiệm này.
• Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ sẽ không chịu trách nhiệm đối với
những hình thức tư vấn hay hỗ trợ thêm được dàn xếp giữa phụ huynh với
các cơ quan tư hay những người khác. Người được chỉ định vào vai trò như
thế sẽ không thể nhận thông tin trực tiếp của Trường Công bang Victoria hay
Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ chiếu theo Đạo Luật Bảo Vệ Vấn Đề
Riêng Tư của Chính Quyền Victoria.
• Học sinh có thể sống chung với gia đình chủ nhà. Đây là hình thức ở trọ được
nhà trường của các em sắp xếp chứ không thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo
Dục và Phát Triển Tuổi Thơ.
• Nhà trường có thể yêu cầu học sinh trên 18 tuổi tiếp tục sống tại nhà trọ đã
được chấp thuận trong suốt thời gian theo học như là điều kiện ghi danh của
trường.
• Nếu muốn chấm dứt thoả thuận cho học sinh ở chung, gia đình chủ nhà phải
thông báo cho cả học sinh lẫn nhà trường biết trước ít nhất hai tuần. Trong
trường hợp muốn chuyển đi nơi khác, học sinh cũng phải báo cho gia đình
chủ nhà và nhà trường biết trước ít nhất hai tuần, nếu không tiền đặt cọc có

thể bị mất.
• Trong kỳ nghỉ, học sinh có thể phải đóng tiền giữ chân cho thời gian vắng
mặt.
• Vào lúc bắt đầu ghi danh theo học, học sinh có thể được yêu cầu ký vào bản
thoả thuận xác định trách nhiệm với gia đình chủ nhà. Văn bản này sẽ đề ra
những quy định phải tôn trọng khi sống với gia đình chủ nhà kèm theo các đòi
hỏi, chi phí và phương thức trả tiền.
• Học sinh và/hay phụ huynh buộc phải bồi thường bất cứ thiệt hại nào học
sinh gây ra cho gia đình chủ nhà cũng như sẽ phải trang trải các phí tổn của
các em trong suốt thời gian sống chung với gia đình chủ nhà.
• Mọi vấn đề khiếu nại không được giải quyết giữa học sinh và gia đình chủ
nhà sẽ phải được trình bày bằng văn bản và gửi cho nhà trường để nhờ giải
quyết.
Chính Sách về Sự Tiến Triển Trong Khóa Học
• Học sinh buộc phải đạt được mức độ tiến triển khả quan trong thời gian theo
học theo như quy định của Bộ Di Trú và Quốc Tịch. Nhà trường sẽ kiểm tra
mỗi học kỳ để xem học sinh có đạt được thành quả khả quan hay không theo
như mức độ được áp dụng cho học sinh trong nước vốn đã được Cơ Quan
Kiểm Tra và Sọan Thảo Chương Trình Giảng Dạy Victoria đề ra.
• Học sinh bắt buộc phải đạt được thành tích khả quan khi hoàn tất mọi môn
học/đơn vị cần thiết để lên lớp vào năm sau hay phải đạt được thành tích khả
quan khi hoàn tất khóa học trong thời gian được ấn dịnh trên giấy Xác Nhận
Ghi Danh (CoE).
• Học sinh phải hoàn tất khóa học trong thời gian được ấn định trên CoE. Thời
gian này có thể được gia hạn nếu như học sinh gặp hoàn cảnh thật khó khăn
hay có lý do chính đáng, hoặc khi nhà trường áp dụng các phương thức can
thiệp cũng như trong trường hợp nhà trường cho phép học sinh hoãn lại thời
gian theo học.
Phương Thức Can Thiệp:
• Học sinh không đạt được thành quả khả quan sẽ được tư vấn (lần đầu tiên)
để có thể giải toả những vấn đề ảnh hưởng đến việc học. Học sinh có thể
được kèm cặp thêm về môn Anh Ngữ hay những môn khác, hoặc được an
vấn để giải quyết những vấn đề cá nhân. Phụ huynh có thể phải trả thêm tiền
nếu như nhà trường phải cung cấp thêm dịch vụ cho con em mình. Học sinh
có thể được tư vấn về vấn đề liên quan đến sự nghiệp hay được hướng dẫn
và có thể được khuyên bảo để các em thay đổi môn học/hay chọn khóa học.
• Nếu tiếp tục học kém, các em sẽ được xếp vào diện học sinh hợp đồng thành
tích học hành với nhà trường trong một thời gian nhất định. Nhà trường sẽ
báo cho phụ huynh biết về quyết định như vậy cũng như bất cứ biện pháp
nào được áp dụng cho các em.
• Nếu như học lực của học sinh vẫn không đạt tới mức được yêu cầu trong thời
gian quy định, nhà trường sẽ chuyển các em tới Phân Bộ Giáo Dục Quốc Tế
(IED). Đây là nơi vấn đề sẽ được đem ra thương lượng để thành hình một
bản thoả thuận mới cho thành tích học hành và thời gian kiểm tra lại.
• Nếu như học sinh vẫn không đáp ứng yêu cầu của IED trong vấn đề học
hành, Bộ Giáo Dục sẽ thông báo cho Bộ Di Trú và Quốc Tịch biết là học sinh
ấy không tuân hành các điều kiện được áp dụng cho visa du học.
• Học sinh sẽ được thông báo trước khi Bộ Giáo Dục báo cáo với Bộ Di Trú và

Quốc Tịch, và các em sẽ được phép khiếu nại về quyết định ấy trong vòng 20
ngày.
• Bộ Giáo Dục sẽ cứu xét những hoàn cảnh thật khó khăn hay những lý do
chính đáng trước khi báo cáo.
Chính Sách về vấn đề Dự Lớp
• Học sinh phải có mặt trong tất cả các giờ được quy định cho khóa học.
• Học sinh phải có mặt ít nhất 80% số giờ được quy định cho khóa học theo
như visa du học quy định.
• Nhà trường sẽ điểm danh hàng ngày và sẽ kiểm tra mỗi hai tuần xem học
sinh có tuân hành các điều kiện được đề ra trong visa hay không.
• Giấy bệnh do bác sĩ cấp không thể được sử dụng đểm giảm thiểu số giờ
buộc phải dự lớp thế nhưng có thể sẽ được cứu xét khi quyết định có nên
báo cáo hay không vấn đề học sinh không tuân hành.
Phương Thức Can Thiệp
• Nếu học sinh chỉ dự lớp được 90% số giờ cần thiết, nhà trường sẽ báo cho
cả học sinh lẫn phụ huynh biết.
• Nếu con số này xuống thấp hơn 90%, hiệu trưởng nhà trường (hay người
được chỉ định) sẽ nói chuyện với những em học sinh ấy. Nhà trường sẽ thông
báo cho phụ huynh và gia đình chủ nhà. Học sinh sẽ được yêu cầu phải cam
kết với nhà trường để đi học đều đặn hơn.
• Nếu như học sinh chỉ dự lớp được 85% số giờ cần thiết, nhà trường sẽ trình
bày vấn đề với Ban Giáo Dục Quốc Tế (IED) và các em sẽ phải ký tờ cam kết
đi học chăm chỉ hơn.
• Nếu số giờ dự lớp không được 80%, Bộ Di Trú và Quốc Tịch sẽ được thông
báo về trường hợp học sinh không tuân hành quy định của visa.
• Học sinh sẽ được thông báo trước khi Bộ Giáo Dục báo cáo với Bộ Di Trú và
Quốc Tịch, và các em sẽ được phép khiếu nại về quyết định ấy trong vòng 20
ngày.
• Bộ Giáo Dục sẽ cứu xét những hoàn cảnh thật khó khăn hay những lý do
chính đáng trước khi báo cáo.
Hạnh Kiểm Học Sinh
• Học sinh buộc phải tuân theo Kỷ Luật Nhà Trường kể cả về chính sách được
nhà trường áp dụng đối với vấn đề an sinh và chỗ ở.
• Học sinh phải tuân hành những điều kiện đi kèm với visa và không được có
hoạt động nào có thể gây nguy hại cho sự an toàn cho bản thân mình cũng
như cho người khác, hoặc có những hành động có thể bị cảnh sát khép tội.
Nếu không tuân hành, học sinh sinh có thể phải tạm nghỉ học hay không
được ghi danh theo học nữa.
• Ban Giáo Dục Quốc Tế (IED) có thể tạm đình chỉ hay hủy bỏ giấy ghi danh
nếu như học sinh có hạnh kiểm xấu. Học sinh bị phê có hạnh kiểm xấu nếu
như các em vi phạm Kỷ Luật Nhà Trường nhiều lần hay có thói xem thường
kỷ luật hay tiêu chuẩn hạnh kiểm phù hợp ở trường cũng như trong gia đình
nhà chủ.
• Học sinh sẽ được thông báo trước khi Bộ Giáo Dục báo cáo với Bộ Di Trú và
Quốc Tịch, và các em sẽ được phép khiếu nại về quyết định ấy trong vòng 20
ngày.
• Bộ Giáo Dục sẽ cứu xét những hoàn cảnh thật khó khăn hay những lý do
chính đáng trước khi báo cáo.

Chính Sách Hoãn Lại Thời Gian Học
• Ban Giáo Dục Quốc Tế (IED) có thể cho phép học sinh hoãn lại khóa học hay
môn học trong trường hợp học sinh có lý do thật chính đáng hay gặp hoàn
cảnh khó khăn nằm ngoài tầm kiểm soát của các em nếu như hoàn cảnh như
thế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng và/hay mức độ tiến triển của học
sinh trong khóa học, chẳng hạn như khi học sinh bị đau nặng, bị thương trầm
trọng hay bị chấn thương về mặt tình cảm, hoặc khi có thân nhân ruột thịt qua
đời hay xảy ra những chính biến to lớn hoặc thiên tai tại quê nhà.
• Học sinh sẽ phải trưng bằng cớ cho thấy mình đã phải đương đầu với những
hoàn cảnh như vậy.
• Học sinh chỉ được phép hoãn lại khóa học tối đa là 6 tháng. Nhà trường sẽ
không cấp giấy hoãn sau khi khóa học đã hoàn tất.
Chính sách Chuyển Trường
Chuyển tới một Trường Công khác ở Victoria
• Nếu xin chuyển sang Trường Công ở Victoria sau khi đã đóng tiền trước khi
nhập học, đơn xin sẽ được cứu xét tùy hoàn cảnh nhưng chỉ trong trường
hợp ngoại lệ và có lý do chính đáng và học sinh có thể phải trả lệ phí chuyển
trường.
• Học sinh có thể làm đơn xin chuyển sang Trường Công khác ở Victoria sau
khi đã theo học được hai học kỳ.
• Xin chuyển trường vào giữa học kỳ sẽ không được cứu xét.
• Học sinh phải gửi đơn xin chuyển trường đến Ban Giáo Dục Quốc Tế (IED)
hai tuần trước khi thời gian học kéo dài 6 tháng kết thúc (hai học kỳ). Trong
một số trường hợp đặc biệt, học sinh sẽ không phải trả lệ phí chuyển trường.
• Đơn xin chuyển trường sẽ không được cứu xét nếu học sinh đã phải ký kết
vào bản hợp đồng với IED hay nhà trường vế vấn đề hạnh kiểm xấu, dự lớp
không đều đặn hay học hành kém cỏi.
• Đơn xin chuyển sang Trường Công khác ở Victoria sẽ được IED cứu xét tùy
theo từng trường hợp. Học sinh sẽ phải nộp các chứng từ cần thiết để giới
chức tìm hiểu vấn đề. Học sinh có thể xin chuyển trường vì những lý do như
nhà trường không có môn học phù hợp với sở thích của các em, có sự thay
đổi bất ngờ trong vấn đề nhà ở/ an sinh, những khó khăn không thể hóa giải
giữa học sinh và nhà trường hay học sinh bị chấn thương vì kinh qua một sự
cố nào đó. Ngoài ra, học sinh còn có thể chuyển trường vì nhiều lý do khác
nữa.
• Học sinh được chuyển trường hay không sẽ còn tùy thuộc vào câu hỏi liệu
trường kia còn chỗ để nhận thêm học sinh hay không.
• Ngoại trừ trường hợp có hoàn cảnh thật khó khăn hay có lý do chính đáng,
mọi học sinh xin chuyển trường đều phải đóng ngay 515 đô tiền lệ phí cho dù
các em có được chuyển trường hay không.
Chuyển Sang một Cơ Quan Giáo Dục Có Đăng Ký khác
• Nếu xin chuyển sang một cơ quan giáo dục có đăng ký khác sau khi đã đóng
tiền trước khi nhập học, đơn xin sẽ được cứu xét tùy hoàn cảnh nhưng chỉ
trong trường hợp ngoại lệ và có lý do thật chính đáng.
• Học sinh theo học chưa đầy 6 tháng sẽ chỉ nhận được giấy phép chuyển
sang cơ quan giáo dục khác nếu như các em có hoàn cảnh thật đặc biệt hay
lý do chính đáng và sẽ được cứu xét tùy từng trường hợp.
• Học sinh sẽ không được chuyển sang một cơ quan giáo dục có đăng ký khác

trong khi chưa học đủ 6 tháng.
• Học sinh có thể xin chuyển sang một cơ quan giáo dục có đăng ký khác sau
khi đã theo học được 6 tháng (hai học kỳ).
• Học sinh sẽ chỉ được cấp giấy chuyển trường một khi nhà trường nhận được
thư của cơ quan giáo dục kia với nội dung xác nhận rằng cơ quan này chấp
thuận cho học sinh ấy theo học tại trường mình.
• Nếu học sinh chưa tới 18 tuổi, phụ huynh hay người giám hộ được pháp luật
công nhận phải viết thư bày tỏ sự hậu thuẫn cho vấn đề chuyển trường.
• Nếu học sinh chưa tới 18 tuổi nhưng không có sự chăm sóc của phụ huynh
hay người thân phù hợp được chỉ định ở Úc, thì cơ quan giáo dục đồng ý
nhận các em phải xác nhận rằng, cơ quan này sẽ đảm trách nhiệm vụ chấp
thuận chỗ ở, sự hậu thuẫn và những hình thức sắp xếp về mặt an sinh tổng
quát của các em.
• Học sinh sẽ không được cấp giấy phép chuyển trưòng nếu như các em còn
thiếu tiền học phí hay chưa thanh toán những khoản phí tổn khác, hoặc là khi
các em đã bị báo cáo hay có thể sẽ bị báo cáo vì đã vi phạm các điều kiện
được visa quy định.
• Đơn xin chuyển sang cơ quan giáo dục khác sẽ được cứu xét trong vòng 10
ngày làm việc kể từ khi nhà trường nhận được đơn đã được điền đầy đủ kèm
theo lệ phí.
• Nếu đơn xin bị bác, học sinh sẽ được quyền khiếu nại trong vòng 20 ngày.
Chính Sách Di Chuyển Áp Dụng Cho Học Sinh
Đây là chính sách áp dụng cho học sinh được cấp giấy Chứng Nhận Chỗ Ở và
Điều Kiện An Sinh Phù Hợp (CAAW). Chính sách này không được áp dụng cho
học sinh sống với cha, mẹ hay thân nhân được Bộ Di Trú và Quốc Tịch chấp
thuận.
• Bất cứ cuộc du hành nào trong hay ngoài tiểu bang Victoria đều phải có giấy
chấp thuận của cha mẹ và được Hiệu Trưởng hay Hiệu Phó thông qua. Trong
trường hợp sống với gia đình chủ nhà, gia đình ấy phải được thông báo về
chuyến đi kèm theo những chi tiết liên quan đến cuộc hành trình của học
sinh.
• Nếu được sự chấp thuận như đã được trình bày trên đây, học sinh có thể đi
đây đó trong những trường hợp sau đây:
- học sinh đi nghỉ với gia đình chủ nhà.
- học sinh đi du ngoạn hay đi trại dưới sự giám sát của nhân viên nhà
trường.
- học sinh đi với người được hiệu trưởng nhà trường đồng ý với điều kiện
người này phải có giấy phép Trông Nom Trẻ Em.
- học sinh đi du ngoạn xuyên tiểu bang theo sự tổ chức của một công ty du
lịch có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, chuyến đi phải được sắp xếp đặc
biệt cho học sinh và bao gồm những hình thức giám sát phù hợp hay
những sắp xếp để có người đi kèm, và không đòi hỏi học sinh phải di
chuyển một mình, chẳng hạn như khi được đón từ gia đình chủ nhà, nhà
trường, hay điểm đưa đón do nhà trường chỉ định, hay khi được đưa trở
lại những chỗ ấy.
- học sinh phải đi chung với thân nhân ruột thịt trên 18 tuổi (cha mẹ, anh
chị, cô, gì, chú bác..v..v..). Họ sẽ phải có trách nhiệm đối với các em trong
thời gian di chuyển.

- học sinh đi tham dự một sự kiện thể thao hay sinh hoạt của một câu lạc
bộ, nhưng các em phải đi chung với đội tuyển hay đoàn thể tại địa
phương và phải được sự trông nom và giám sát của câu lạc bộ hay hiệp
hội trong suốt chuyến đi. Trong những trường hợp như thế, các em phải
nằm dưới sự giám sát thường xuyên của những người lớn có Giấy Phép
Trông Nom Trẻ Em.
Chính Sách về vấn đề Than Phiền và Khiếu Nại
• Ủy Ban Giáo Dục Quốc Tế chủ trương áp dụng một phương thức kín đáo để
xử lý kịp thời những vụ than phiền trong tinh thần vô tư.
• Thủ tục điều tra chính thức sự than phiền đòi hỏi đương sự phải trình bày rõ
chi tiết trong đơn khiếu nại trước khi nộp cho Ủy Ban Gáo Dục Quốc Tế.
• Thủ tục cứu xét vấn đề khiếu nại sẽ bắt đầu trong vòng 10 ngày sau khi nhận
được đơn khiếu nại.
• Người nộp đơn xin IED giải quyết vấn đề sẽ không phải trả phí tổn gì cả.
• Danh tánh người than phiền sẽ được giữ kín trừ phi họ cho phép tiết lộ
• IED sẽ tiếp tục cho phép học sinh theo học cũng như sống ở địa chỉ cũ và
duy trì những điều kiện an sinh bình thường trong khi thủ tục than phiền khởi
sự trong nội bộ trừ phi hòan cảnh liên quan đến sự an sinh của học sinh trở
nên ít nghiêm trọng hơn. Điều này không hẳn có nghĩa là học sinh buộc phải
tiếp tục dự lớp.
• Người đứng đơn sẽ nhận được văn bản cho biết kết quả thủ tục giải quyết vụ
than phiền, kể cả những chi tiết và lý do đi đến quyết định như vậy.
• Người than phiền có quyền khiếu nại và sẽ được hướng dẫn để biết phải
khiếu nại với những cơ quan nào khác.
• Qua sự sắp xếp của IED, người than phiền có thể đem vấn đề ra trước một
cơ quan độc lập bên ngoài để nhờ giải quyết hay khiếu nại trong trường hợp
học sinh vẫn không cảm thấy hài lòng sau khi hoàn tất thủ tục giải quyết nội
bộ.
• Nếu kết quả có lợi cho học sinh, thì dù vấn đề được giải quyết nhờ bên ngoài
hay bên trong, IED sẽ lập tức báo cho học sinh biết và sẽ thi hành bất cứ
quyết định và/hoặc bất cứ biện pháp sửa chữa hay ngăn ngừa nào theo như
yêu cầu.
• Thoả thuận này cũng như những thủ tục than phiền và khiếu nại sẽ không
làm cho học sinh mất quyền thưa kiện chiếu theo Đạo Luật Bảo Vệ Giới Tiêu
Thụ
Chính Sách về Vấn Đề Riêng Tư
• Đơn ghi danh đòi hỏi học sinh phải khai những chi tiết cá nhân của mình và
của những người thân trong gia đình cũng như những ngưòi chăm sóc khác.
Những chi tiết như thế được thu thập để giúp Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi
Thơ, các Trường Công ở Victoria và những tổ chức làm hợp đồng khác đăng
ký người đứng đơn và phân bổ nhân viên và nguồn nhân vật lực hầu đáp
ứng nhu cầu giáo dục và an sinh của học sinh. Những chi tiết thu thập có thể
được chuyển giao cho các bộ sở khác trong Chính Quyền cũng như những tổ
chức hợp đồng liên quan đến công việc điều hành Chương Trình Du Học
Sinh (ISP).
Chi Tiết Học Sinh
• Bao gồm thông tin như quê quán học sinh (sinh ở nước nào), trình độ Anh
Ngữ và trình độ học hiện nay. Những chi tiết như thế sẽ được dùng để Bộ

Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ quyết định xem học sinh ấy nên học hành
ra sao và ở trình độ nào cho phù hợp. Tất cả các chi tiết này sẽ được giữ kín
tuyệt đối và Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ sẽ không tiết lộ những thông
tin ấy nếu như không có sự yêu cầu của toà án.
Những Người Cần Liên lạc Trong Trường Hợp Khẩn Cấp
• Đây là những người Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ có thể phải liên lạc
trong trường hợp khẩn cấp. Phải làm sao để những người này biết rằng họ là
những người được chọn cho mục đích này, và họ phải đồng ý cho các em
tiết lộ chi tiết của mình với Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ.
Chi Tiết Gia Dình
• Chi tiết này được thu thập để nhà trường có điều kiện thông báo cho phụ
huynh học sinh biết về vấn đề ghi danh học cũng như sự tiến triển trong việc
học hành của các em. Cần phải báo ngay cho Ban Giáo Dục Quốc Tế biết
mỗi khi có sự thay đổi nào đó trong gia đình có liên quan đến vấn đề này. Chỉ
những người nào có tên trên đơn ghi danh mới được nhà trường thông báo
tin tức.
Chi Tiết về Y Tế (Sức Khoẻ)
• Những chi tiết liên quan đến sức khoẻ học sinh sẽ giúp nhân viên Bộ Giáo
Dục và Phát Triển Tuổi Thơ có những hình thức chăm sóc phù hợp cho các
em. Xin bao gồm cả những chi tiết liên quan đến tình trạng bệnh tật hay
khuyết tật. Học sinh đứng đơn cần phải cho biết tên, ngày sinh, phái tính và
tình trạng bảo hiểm y tế hiện nay, bởi vì Cơ Quan Bảo Hiểm Y Tế Du Học
Sinh (OSHC) cần có những chi tiết này để lo vấn đề bảo hiểm y tế cho các
em.
Tình Trạng Visa
• Dữ kiện này giúp Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ cứu xét đơn ghi danh
của học sinh và tuân hành luật lệ của Bộ Di Trú và Quốc Tịch.
• Bộ có thể dùng dữ kiện này bất cứ lúc nào trong suốt thời gian học sinh theo
học để xác nhận tính hợp lệ của visa.
An Sinh và lúc Mới Tới
• Chi tiết này được thu thập để bảo đảm an toàn cũng như an sinh cho học
sinh khi các em mới tới cũng như để biết chắc các em có điều kiện sinh sống
phù hợp.
Chọn Trường Thích Hợp
• Chi tiết này giúp học sinh bày tỏ nguyện vọng trong vấn đề chọn trường cho
mình.
Học Sinh Còn Lệ Thuộc
• Chi tiết này được thu thập để nhà trường có thể ấn định mức lệ phí phù hợp
cũng như để có đủ dữ kiện cho việc tuân thủ luật lệ của Bộ Di Trú Và Quốc
Tịch.
Thông Tin
• Muốn biết thêm chi tiết liên quan đến chính sách về vấn đề riêng tư, xin quý vị
liên lạc với Viên Chức Quản Lý Vấn Đề Riêng Tư qua số +613 9637 3601.

