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Trục xuất
Tờ dữ kiện cho phụ huynh/người chăm sóc 

Trục xuất là gì?
Trục xuất (đuổi học) là khi Hiệu trưởng và Giám đốc Lãnh 
đạo Giáo dục (Director, Educational Leadership) cho một 
học sinh biết rằng em phải rời khỏi trường và không được 
trở lại. Trục xuất là sự việc nghiêm trọng. Nhà trường sẽ 
tận lực hỗ trợ con em của quý vị trước khi có một quyết 
định trục xuất.

Hiệu trưởng có thể trục xuất học sinh vì hai lý do:

• Học sinh đã thể hiện hành vi gây lo ngại nghiêm 
trọng, và các kế hoạch để kiềm chế hành vi của em 
đã không có hiệu quả.

• Học sinh trên 17 tuổi và không tham gia vào việc học 
tập, hoặc hành vi của em ảnh hưởng đến việc học 
tập của các học sinh khác.

Hiệu trưởng sẽ xem xét việc nhà trường đã hỗ trợ việc 
học tập của con em quý vị như thế nào khi xét đến nhu 
cầu và quá trình của em, trước khi hiệu trưởng quyết định 
việc trục xuất.

Trước khi việc trục xuất xảy ra, hiệu trưởng sẽ liên lạc quý 
vị để báo tin rằng họ đang nghĩ đến việc trục xuất con 
của quý vị. Họ sẽ viết thư thông báo về ý định trục xuất 
và mời quý vị và con quý vị đến một cuộc họp để trình 
bày lý do và thảo luận về những gì sẽ xảy ra nếu họ trục 
xuất con quý vị. Hiệu trưởng sẽ chia sẻ với quý vị tất cả 
các tài liệu thích ứng. Quý vị có thể đem theo một người 
hỗ trợ để cùng dự họp với quý vị. Người hỗ trợ có thể giúp 
hỗ trợ thực tiễn hoặc hỗ trợ tinh thần cho quý vị và/hoặc 
con em quý vị. 

Sau cuộc họp, quý vị sẽ có 7 ngày (ngày làm việc của 
trường) để hồi đáp cho nhà trường về lý do tại sao không 
nên trục xuất con mình. Hiệu trưởng sẽ xét đến hồi đáp 
của quý vị trong khi họ quyết định. 

Việc gì xảy ra nếu con tôi bị trục xuất?
Hiệu trưởng và vị Giám đốc Lãnh đạo Giáo dục (Director, 
Educational Leadership) sẽ cùng quyết định về việc trục 
xuất một học sinh. Trong vòng 24 giờ sau khi có quyết 
định trục xuất, hiệu trưởng phải báo tin cho học sinh và 
phụ huynh hoặc người chăm sóc và thông báo cho Bộ 
Giáo dục NSW.

Nếu con em của quý vị dưới 17 tuổi và bị đuổi học vì 
hành vi của em, hiệu trưởng phải tìm một trường khác 
hoặc cơ sở nào khác trong vòng 15 ngày làm việc của 
trường để em có thể tiếp tục việc học.

Nếu 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 sang đi làm.

Tôi có thể nộp đơn xin tái xét việc trục xuất?
Có, nếu quý vị tin rằng hiệu trưởng và vị Giám đốc Lãnh 
đạo Giáo dục đã đưa ra một quyết định bất công hoặc đã 
không làm theo thủ tục thích đáng. Tham khảo Các tài 
liệu về việc xin Tái xét.

Có sẵn thông tin về việc bênh vực cho con của quý vị, và 
Hiến chương Cộng đồng Trường có nêu ra các cách thức 
để tiếp xúc với nhà trường.

Cách thức để tôi khiếu nại?
Nếu quý vị lo ngại về việc trục xuất, về quyết định của 
trường hoặc về sự hỗ trợ của trường, vui lòng xem thêm 
thông tin qua trang mạng hướng dẫn về việc khiếu nại. 

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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