
Tôi có thể thông báo cho nhà trường bằng cách nào? Có hai cách để quý vị thông báo cho nhà trường biết khi con quý 
vị nghỉ học. Quý vị có thể gọi điện thoại cho trường và nói chuyện với Nhân viên Điểm danh / Đi học Chuyên cần của nhà 
trường hoặc để lại tin nhắn. Gọi cho trường trước ngày con quý vị nghỉ học, hoặc trước giờ học vào lớp vào ngày các em 
nghỉ học. Hay một cách khác là quý vị có thể nhập thông tin chi tiết về sự vắng mặt của con mình qua Parent Portal trong 
Phụ huynh/ Người giám hộ:  Gọi điện thoại đến trường với số (03) 9312 2900 

Trong giờ học – yêu cầu nói chuyện với Nhân viên Điểm danh / Đi học Chuyên cần Katie Stathakopoulos
Sau giờ học – Bấm số 1 để nhắn tin con em nghỉ học

Hoặc nhập thông tin cho biết chi tiết vắng mặt của con mình trong Parent Portal của Compass.
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Đi học có bắt buộc không?
Có - học sinh bắt buộc phải đi học cho đến khi 17 tuổi. Ngoài ra, theo luật định, phụ huynh phải đảm bảo con mình đi học hàng 
ngày. Chúng tôi muốn các học sinh tại trường Braybrook đi học hàng ngày, đến đúng giờ trước 8 giờ 50 sáng, ở trường cho 
đến 3 giờ 6 phút chiều và tham gia vào mọi tiết học. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi học sinh có thể vắng mặt vì bị đau ốm, hoặc 
có thể vì hoàn cảnh gia đình. Tuy vậy, tất cả học sinh nên đi học.
Phương châm của nhà trường là:

Tôi có cần báo cho nhà trường biết nếu con tôi vắng mặt không?  
Có - nếu con quý vị vắng mặt, chúng tôi cần biết lý do tại sao em vắng mặt để có thể giúp đỡ em và hỗ trợ em trở lại trường học càng sớm 
càng tốt.

Có những trường hợp vắng mặt được nhà trường đồng ý không? 
Có - có một số trường hợp vắng mặt, bao gồm cả đến muộn và về sớm, có thể được trường chấp thuận. Tuy nhiên, cũng có một số lý do 
không được trường chấp thuận. Trường cho phép nghỉ học là khi học sinh có lý do chính đáng và được Hiệu trưởng nhà trường chấp thuận. 
Nếu việc nghỉ học không được nhà trường chấp thuận, tức là trái phép, thì lý do vắng mặt không hợp lệ (không được phép).

Lý do nào mà sự vắng mặt được trường chấp thuận? 
Chúng tôi chấp nhận rằng sẽ có một số ngày học sinh có thể vắng mặt. Dưới đây là những lý do tại sao chúng tôi cho rằng học sinh có thể 
nghỉ học:
•  Em bị cảm hoặc cảm thấy không khỏe với các triệu chứng và cần phải nghỉ học - đây là những trường hợp nghỉ vì bệnh. Phụ huynh 

phải cho nhà trường biết nếu con quý vị ở nhà, nhưng nếu học sinh không có triệu chứng gì, quý vị nên khuyến khích con em đi học. Xin 
tham khảo các bức thư được gửi đến gia đình của Hiệu trưởng về các bước cần thực hiện nếu quý vị nghĩ rằng con em bị nhiễm Covid.

• Học sinh cần phải tham dự cuộc hẹn của bác sĩ - ví dụ, để gặp bác sĩ hoặc nha sĩ. Nếu có thể, hãy cố gắng sắp xếp cuộc hẹn ngoài 
giờ học. Nếu cuộc hẹn phải dự trong thời gian học, quý vị phải cho nhà trường biết trước. Sau cuộc hẹn, học sinh phải cung cấp giấy 
chứng nhận của bác sĩ cho nhà trường. Chúng tôi yêu cầu quý vị đến trường và ký tên cho con quý vị tại văn phòng khi đến đón em để 
tới cuộc hẹn.

• Gia đình đi du lịch - phụ huynh phải thông báo cho nhà trường biết ngày nghỉ học và đồng ý theo “Kế hoạch Học tập khi học sinh nghỉ 
học”. Nếu quý vị không theo quy trình này thì sự vắng mặt của con em quý vị sẽ được ghi là “Lựa chọn của Phụ huynh Không được 
phép”.

• Tuân thủ các nghi thức Tôn giáo / Văn hóa - những sự vắng mặt này được Hiệu trưởng chấp thuận, nhưng quý vị cần thông báo cho 
nhà trường biết trước. 

• Vặng mặt với sự đồng thuận của phụ huynh và được nhà trường chấp thuận - chúng tôi hiểu rằng đôi khi có những trường hợp nằm 
ngoài tầm ý muốn mà học sinh phải nghỉ học, chẳng hạn như một thành viên trong gia đình bị ốm. 

Lý do nghỉ học nào không được trường chấp thuận?
Ví dụ: nếu quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi và nói rằng con quý vị đang đi mua sắm hoặc đi thăm bạn bè, chúng tôi sẽ coi là Lựa chọn của 
Phụ huynh Không được phép (không cho phép) vì đó không phải là lý do hợp lý để con em nghỉ học. Ngoài ra, nếu quý vị không thông báo 
cho chúng tôi biết trước thì theo chính sách của nhà trường về việc nghỉ học, chúng tôi sẽ ghi là Lựa chọn của phụ huynh không có giấy 
phép (không có lý do).
Nếu con tôi đến trường muộn hoặc phải đi về sớm thì sao?
Chúng tôi hiểu rằng đôi khi có những trường hợp ngoài ý muốn và các em không thể đến đúng giờ. Quý vị phải cho chúng tôi biết lý do tại 
sao con quý vị đến muộn hoặc phải về sớm vì đó là nhiệm vụ chăm sóc học sinh của nhà trường. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích phụ 
huynh / người giám hộ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những trường hợp này xảy ra. Chủ nhiệm cấp lớp sẽ theo dõi những học 
sinh đến muộn mà không có lý do chính đáng. Học sinh sẽ bị phạt khi em đến trường muộn và không có lý do chính đáng.  Nếu học sinh đi 
học muộn nhiều lần, chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình để đưa ra phương án cho các em đi học đúng giờ.

Câu hỏi và giải đáp dành cho phụ huynh và người giám hộCâu hỏi và giải đáp dành cho phụ huynh và người giám hộ

ĐI HỌCĐI HỌC

Nếu quý vị có 
bất kỳ thắc mắc 
nào, xin liên lạc 
với một trong 
những Nhân 

viên Điểm danh/ 
Đi học Chuyên 
cần thân thiện 
của chúng tôi.

Mỗi ngày có giá trị, mỗi tiết học có giá trị, mỗi phút trong lớp đều có giá trị.Mỗi ngày có giá trị, mỗi tiết học có giá trị, mỗi phút trong lớp đều có giá trị.
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HỌC SINH PHẢI ĐẾN TRƯỜNG ĐỀU ĐẶN VÀ CHỈ NGHỈ HỌC KHI CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG.HỌC SINH PHẢI ĐẾN TRƯỜNG ĐỀU ĐẶN VÀ CHỈ NGHỈ HỌC KHI CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG.
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