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Hiệu trưởng có thể chấp thuận việc miễn dự thi cho một học sinh nếu học sinh này:
o có nguồn gốc không nói tiếng Anh và đến Úc từ nước ngoài sau tháng 5 năm 2017
o khuyết tật nặng về trí tuệ và/hoặc có cùng một lúc những tình trạng nặng hạn chế nghiêm trọng khả
năng tham dự các kỳ kiểm tra.
Các Tiêu Chuẩn Giáo Dục dành cho Người Khuyết Tật (The Disability Standards for Education) (2005) nêu
rõ những quyền lợi liên quan đến giáo dục dành cho học sinh khuyết tật và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp
giáo dục theo Bộ Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Người Khuyết Tật (Disability Discrimination Act) 1992.
Trong khuôn khổ quy định pháp luật này, khuyết tật được định nghĩa rộng và bao hàm các khuyết tật về
thể chất, trí tuệ, tâm thần, các giác quan, thần kinh và khả năng học tập.
Một học sinh có khuyết tật trí tuệ nặng không được tự động cho miễn, mà nên được tạo cơ hội dự thi
nếu phụ huynh có yêu cầu.
Hiệu trưởng của trường phải lưu giữ phiếu miễn dự thi đã được ký này.
Để được hướng dẫn và giúp đỡ trong các trường hợp học sinh được miễn dự thi, vui lòng điện thoại
theo khu vực của quý vị:
 Bộ Giáo Dục và Phát Triển Trẻ Em (DECD): Bộ Phận Nguồn Lực Giáo Dục Đặc Biệt — 8235
2871
 Hệ Thống Trường Công Giáo Nam Úc (CESA): Tư Vấn Trưởng về Giáo Dục, Bộ Phận Hòa
Nhập và Học Tập — 8301 6643
 Hiệp Hội các Trường Độc Lập Nam Úc (AISSA): các Tư Vấn Viên về Giáo Dục, Bộ Phận Giáo
Dục Đặc Biệt — 8179 1425
Hiệu trưởng trường chịu trách nhiệm ghi chép lại việc miễn dự thi của học sinh vào Hệ Thống Học
Sinh Đăng Ký Học ((Student Registration System).

Vui lòng hoàn tất các chi tiết miễn dự thi trước khi hết ngày 11 tháng 5 năm 2018.
Tên Trường: _______________________________________
Chi tiết học sinh được miễn dự thi chương trình:
Họ của học sinh: _______________________________________________
Tên của học sinh: ______________________________________________
Mã số học sinh duy nhất (Unique Student ID) (nếu có): _____________________
Cấp lớp:  3  5  7  9
Miễn kiểm tra môn (đánh dấu vào ô thích hợp):
 Các quy tắc ngôn ngữ

 Viết  Đọc  Toán

Học sinh trên được chính thức miễn dự thi vì lý do sau:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Chữ ký của phụ huynh/người chăm sóc: ____________________________________
Chữ ký của hiệu trưởng: __________________________________

Ngày ký: _________

