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Đơn xin tái xét việc đình chỉ hoặc trục xuất 
Tờ dữ kiện cho phụ huynh/người chăm sóc

Đơn xin tái xét là gì?
Đơn xin tái xét (appeal) là khi quý vị yêu cầu nhà trường 
xét lại một quyết định của họ. Việc này là vì quý vị không 
hài lòng với quyết định của họ.

Làm thế nào để tôi nộp đơn xin tái xét việc 
đình chỉ hoặc trục xuất?
Quý vị có thể nộp đơn xin tái xét việc đình chỉ hoặc trục 
xuất nếu quý vị tin rằng hiệu trưởng đã đưa ra một quyết 
định bất công hoặc đã không làm theo thủ tục thích đáng. 
Học sinh, phụ huynh và người chăm sóc đều có thể điền  
đơn xin tái xét.

Có thể nộp đơn xin tái xét đến Văn phòng Giáo dục địa 
phương. Văn phòng Giáo dục (Education Office) địa 
phương có thể giúp quý vị hiểu được thủ tục. Họ cũng có 
thể giúp quý vị viết đơn xin tái xét. Nhà trường của con 
em quý vị cũng có thể cho biết chi tiết liên lạc của Văn 
phòng Giáo dục tại địa phương. 

Chỉ có thể nộp một đơn xin tái xét cho mỗi quyết định. 
Giám đốc, Lãnh đạo Giáo dục hoặc Giám đốc Điều hành 
Hoạt động các Trường (Director, Educational Leadership 
/ Executive Director, School Performance) sẽ quyết định 
về việc tái xét, và sẽ được giải quyết trong vòng 15 đến 
20 ngày làm việc của trường. Quý vị sẽ được liên lạc khi 
nộp đơn và khi họ có quyết định. Nếu cần thêm thông tin, 
quý vị có thể liên lạc Văn phòng Giáo dục nơi quý vị đã 
nộp đơn.

Kết quả của đơn xin tái xét việc đình chỉ 

Nếu đơn xin tái xét (việc đình chỉ) có hỗ trợ, và người 
quyết định đồng ý với yêu cầu của quý vị, hiệu trưởng sẽ 
liên lạc quý vị để đảm chắc con em quý vị đi học trở lại 
ngay khi có thể. Quyết định của việc tái xét sẽ được ghi 
nhận trong hồ sơ của em và việc đình chỉ sẽ được xóa 
khỏi hồ sơ của em.

Nếu đơn xin tái xét (việc đình chỉ) không có hỗ trợ, và 
người quyết định không đồng ý với yêu cầu của quý vị, 
con em của quý vị sẽ vẫn bị đình chỉ (buộc nghỉ học) cho 
đến ngày đã định.

Kết quả từ đơn xin tái xét việc trục xuất

Nếu đơn xin tái xét (việc trục xuất) được hỗ trợ, và người 
quyết định đồng ý với yêu cầu của quý vị, hiệu trưởng sẽ 
cần thảo luận với quý vị để giải quyết bất cứ các quan 
tâm nghiêm trọng nào về an toàn và thực hiện các biện 
pháp hỗ trợ để giúp con em quý vị trở lại trường. Quyết 
định về việc tái xét sẽ được ghi nhận trong hồ sơ của em 
và việc trục xuất sẽ được xóa khỏi hồ sơ của em.

Nếu đơn xin tái xét (việc trục xuất) không được hỗ trợ, và 
người quyết định không đồng ý với yêu cầu của quý vị, thì 
có thể có một số chọn lựa cho con em của quý vị. Trong 
một số tình huống, có thể có quyết định để thu xếp cho 
em vào một trường khác hoặc một cơ sở khác thích hợp 
hơn với nhu cầu của em. Hiệu trưởng sẽ thảo luận với quý 
vị nếu việc này xảy ra.

Nếu đơn xin tái xét (việc trục xuất) không được hỗ trợ và 
con em của quý vị trên 17 tuổi, quý vị và con em quý vị 
nên tìm các lựa chọn khác để em tiếp tục học tập hoặc 
chuyển tiếp đến việc đi làm.

Tôi làm thế nào để khiếu nại?
Có sẵn thông tin cho phụ huynh về việc bênh vực cho 
con em quý vị. Cũng có sẵn thông tin về việc khiếu nại 
nếu quý vị vẫn còn quan ngại về thủ tục xin tái xét việc 
đình chỉ hoặc trục xuất.

Trong Hiến chương Cộng đồng Trường có thông tin về 
việc liên lạc với nhà trường.

Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại 
Nếu quý vị cần liên lạc nhà trường và cần thông dịch 
viên, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện 
thoại (TIS) số 131 450, cho họ biết ngôn ngữ mình cần 
(Vietnamese) và yêu cầu họ gọi đến trường. Nhân viên 
tổng đài sẽ thu xếp một thông dịch viên giữ đường dây để 
giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Dịch vụ này miễn phí 
cho quý vị.
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https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/student-behaviour/behaviour-support-toolkit/parents/Appeal_form_-_Suspension_and_expulsion.pdf
https://education.nsw.gov.au/parents-and-carers/inclusive-learning-support/contact-us#Contacting0
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter

