
Luật pháp Australia đẩy mạnh giáo dục có chất lượng và chính sách bảo 
vệ người tiêu dùng cho du học sinh. Những luật này được biết đến với 
tên gọi khung pháp lý ESOS và bao gồm Đạo luật Dịch vụ Giáo dục dành 
cho Du học sinh năm 2000 (Education Services for Overseas Students - 
ESOS) và Bộ luật Quốc gia (National Code).

Để có bản tóm tắt khung pháp luật ESOS, vui lòng truy cập:
https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Pages/
Regulatoryinformation.aspx

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu thị thực dành cho học sinh vui 
lòng tham khảo trang web Sở Nội Vụ:  
http://www.homeaffairs.gov.au

Liên hệ với Điều phối viên học sinh quốc tế tại trường của con bạn nếu 
bạn có bất cứ lo lắng hay câu hỏi nào về trường học, các vấn đề cá nhân 
hay vấn đề khác. Điều phối viên này sẽ hỗ trợ bạn hay giới thiệu bạn đến 
một nhân viên phù hợp.

Những quy định dưới đây áp dụng cho quá trình học của con bạn tại 
trường công bang NSW:

Tham gia lớp học và các yêu cầu của chương trình học
• Con của bạn phải tham gia tối thiểu 80% tất cả các lớp học theo lịch. 

Nếu con của bạn không đáp ứng yêu cầu tham gia lớp học, trường 
hợp của em đó có thể sẽ được báo cáo lên Sở Nhập Cư trừ trường 
hợp người thân trong gia đình mất hoặc trường hợp khẩn cấp 
(hướng dẫn bên dưới).

• Bạn phải cung cấp giấy xác nhận của bác sĩ nếu con của bạn nghỉ 
học từ ba ngày trở lên. Bác sĩ này phải là bác sĩ y khoa được cấp phép 
hành nghề. Nếu con của bạn nghỉ học từ một hoặc hai ngày, phải có 
thư diễn giải. 

Yêu cầu phúc lợi
• Bạn phải thông báo cho trường con bạn về địa chỉ cư trú của bạn 

trong vòng bảy ngày đến Australia và thông báo về bất cứ thay đổi 
địa chỉ hay thông tin liên lạc nào trong vòng bảy ngày.

Điều kiện ghi danh nhập học
• Con của bạn phải bắt đầu nhập học dựa theo ngày bắt đầu học trên 

Thư xác nhận ghi danh nhập học (Confirmation of Enrolment) và nếu 
không thể thực hiện điều này, hãy thông báo bằng văn bản đến DE 
International trong vòng 24 giờ từ ngày bắt đầu nhập học ghi trên 
Thư xác nhận ghi danh nhập học.

• Nếu bạn là người chăm sóc được phê duyệt, bạn phải ở lại cùng con 
của bạn khi em học sinh đó ghi danh nhập học trường tiểu học. Nếu 
bạn cần phải quay trở về nước, con của bạn phải đi cùng bạn.

• Con của bạn phải tuân thủ nội quy của trường cũng như các điều 
khoản và điều kiện ghi danh nhập học được nêu rõ trong đơn đăng 
ký dành cho học sinh quốc tế. Con của bạn sẽ nhận thông tin về nội 
quy trường học và các ứng xử bắt buộc tại buổi định hướng.

• Trường của con bạn có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ đăng ký ghi danh 
nhập học của con bạn khi có hành vi vi phạm. Để biết thêm thông tin 
về quy định ứng xử của học sinh cũng như việc đình chỉ và đuổi học 
học sinh, hãy trao đổi với Điều phối viên học sinh quốc tế tại trường 
của con bạn.

• Nếu bạn muốn chuyển con của mình đến một trường công khác, bạn 
phải nộp đơn đề nghị bằng văn bản đến trường của con bạn.

• Nếu bạn muốn thay đổi nhà cung cấp, bạn phải nộp đơn đề nghị 
bằng văn bản đến trường của con bạn. Để biết thêm

• thông tin về các quy định về thị thực khi thay đổi nhà cung cấp, vui 
lòng tham khảo trang web của Bộ Nội Vụ và trao đổi với điều phối 
viên tại trường của con bạn.

Nghỉ học
• Nếu con của bạn nghỉ học từ một tuần trở lên khi học kỳ bắt đầu, 

bạn phải đề nghị sự chấp thuận từ hiệu trưởng và DE International. 
Bạn không được hoãn ngày bắt đầu đi học lại của con bạn hay cho 
phép con bạn kéo dài thời gian nghỉ học mà không có sự cho phép 
của Hiệu trưởng và DE In-ternational. Phê duyệt nghỉ học chỉ được 
cấp cho lý do người thân trong gia đình mất hoặc trường hợp khẩn 
cấp (hướng dẫn bên dưới).

Khiếu nại và kháng cáo
• Sở Giáo Dục Bang NSW cung cấp thông tin quy trình khiếu nại và 

kháng cáo trên trang web của Sở. Nếu bạn muốn khiếu nại hay 
kháng cáo cho một quyết định về việc ghi danh nhập học của con 
mình, tiến độ chương trình học hay các quyết định khác, bạn phải 
liên lạc với Điều phối viên học sinh quốc tế tại trường của con bạn.

• Nếu bạn không hài lòng với kết quả cùa quy trình khiếu nại và kháng 
cáo nội bộ, bạn sẽ được tư vấn để được kháng cáo bên ngoài thông 
qua cơ quan thanh tra NSW Ombudsman.

• Con của bạn phải tiếp tục ghi danh nhập học tại trường của mình 
trong thời gian diễn ra bất kỳ quy trình kháng cáo nào cho đến khi 
quy trình đó kết thúc.

Hướng dẫn trong trường hợp người thân trong gia đình mất hoặc trường 
hợp khẩn cấp
Nghỉ học do người thân trong gia đình mất hoặc do việc khẩn cấp 
không được tính vào bảng điểm danh. Các trường hợp người thân trong 
gia đình mất hoặc do việc khẩn cấp thông thường nằm ngoài tầm kiểm 
soát của bạn và ảnh hưởng đến tiến độ chương trình học hay sức khỏe 
của con bạn. Những trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn:

• bệnh tật, giấy xác nhận y tế nhận định rằng con bạn không thể đi 
học hoặc

• người thân trong gia đình mất, ví dụ: bố mẹ hay ông bà (giấy chứng 
tử hoặc bằng chứng khác phải được cung cấp trước khi khởi hành 
hay khi quay về) hoặc

• biến động chính trị nghiêm trọng hay thảm họa tự nhiên tại đất nước 
của bạn đòi hỏi việc di chuyển phải được thực hiện ngay lập tức và 
việc này ảnh hưởng đến việc học của con bạn hoặc

• trải nghiệm sang chấn, bao gồm nhưng không giới hạn:

• liên quan hoặc chứng kiến một vụ tai nạn

• chứng kiến hoặc là nạn nhân của một tội ác

• và điều này ảnh hưởng đến con của bạn (những trường hợp này phải 
có báo cáo của cảnh sát hoặc chuyên viên tâm lý hoặc văn bản tư vấn 
từ một chuyên gia y tế phù hợp)

• không thể bắt đầu học trong ngày bắt đầu chương trình học 
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Australia’s laws promote quality education and consumer protection for overseas students. These laws are known as the ESOS framework and they include the Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000 and the National Code.For a summary of the ESOS framework, go to:https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Pages/Regulatoryinformation.aspxFor information about student visa requirements refer to the Department of Immigration and Border Protection (DIBP) website: http://www.border.gov.auContact the International Student Coordinator at your child’s school if you have any concerns or questions about the school, personal issues or other problems. The Coordinator will assist you or refer you to the appropriate staff member.The following regulations apply to your child’s studies at a NSW government school:Attendance and course requirements•Your child must attend a minimum of 80% of all scheduled classes. If your child does not meet attendance requirements he/she may be reported to DIBP, unless there are compassionate or compelling circumstances (guidelines are provided below).•You must provide a doctor’s certificate for any of your child’s absences of three days or more. The doctor must be a registered medical practitioner. If your child is absent for one or two days, a letter of explanation must be provided.Welfare Requirements•You must notify your child’s school of your residential address within seven days of arriving in Australia and notify any changes of address and contact details within seven days.Conditions of enrolment•Your child must commence school enrolment on the date stated on the Confirmation of Enrolment and if this is not possible notify DE International in writing within 24 hours of the start date on the Confirmation of Enrolment.•If you are the approved carer, you are required to remain with your child while he/she is enrolled in primary school. If you need to return to your home country, your child must accompany you.•Your child must adhere to school rules and the terms and conditions of enrolment as stated on the international student application form. Your child will receive information about school rules and expected behaviour at orientation.•Your child’s school may suspend or cancel your child’s enrolment on grounds of misbehaviour. For further information about student behaviour and suspension and expulsion of students, refer to the International Student Coordinator at your child’s school.•If you want to transfer your child to another government school you must provide a written request to your child’s school.•If you want to change provider you must provide a written request to your child’s school. For furtherinformation concerning visa regulations about change of provider refer to the DIBP website and the coordinator at your child’s school.Taking leave•If your child is going to be absent for a week or more during school term, you must request approval from the principal and DE International. You must notdefer your child’s start date or allow your child to take extended leave without permission from the Principal and DE International. Approval is only granted on compelling or compassionate grounds (guidelines below).Complaints and Appeals•NSW Department of Education has a complaints and appeals process. If you wish to make a complaint or appeal a decision made concerning your child’s enrolment, course progress or other decision, you should contact the International Student Coordinator at your school.Guidelines for compassionate or compelling circumstancesLeave approved on grounds of compelling orcompassionate circumstances is not counted inattendance records. Compassionate or compellingcircumstances are generally those beyond your control and which have an impact upon your child’s courseprogress or wellbeing. These could include, but notlimited to:•illness, where a medical certificate states that you are unable to attend classes or•bereavement of close family members such as parents or grandparents (where possible a death certificate or other evidence should be provided either prior to departure or on return) or•major political upheaval or natural disaster in the home country requiring their emergency travel and this has impacted on your studies or•a traumatic experience which could include, but is not limited to:- involvement in, or witnessing of an accident- witnessing or being the victim of crime•and this has impacted on your child (these cases should be supported by police or psychologists’ reports or written advice from a stuiable medical professional)•inability to begin studying on the course commencement date due
Australia’s laws promote quality education and consumer protection for overseas students. These laws are known as the ESOS framework and they include the Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000 and the National Code.For a summary of the ESOS framework, go to:https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Pages/Regulatoryinformation.aspxFor information about student visa requirements refer to the Department of Immigration and Border Protection (DIBP) website: http://www.border.gov.auContact the International Student Coordinator at your child’s school if you have any concerns or questions about the school, personal issues or other problems. The Coordinator will assist you or refer you to the appropriate staff member.The following regulations apply to your child’s studies at a NSW government school:Attendance and course requirements•Your child must attend a minimum of 80% of all scheduled classes. If your child does not meet attendance requirements he/she may be reported to DIBP, unless there are compassionate or compelling circumstances (guidelines are provided below).•You must provide a doctor’s certificate for any of your child’s absences of three days or more. The doctor must be a registered medical practitioner. If your child is absent for one or two days, a letter of explanation must be provided.Welfare Requirements•You must notify your child’s school of your residential address within seven days of arriving in Australia and notify any changes of address and contact details within seven days.Conditions of enrolment•Your child must commence school enrolment on the date stated on the Confirmation of Enrolment and if this is not possible notify DE International in writing within 24 hours of the start date on the Confirmation of Enrolment.•If you are the approved carer, you are required to remain with your child while he/she is enrolled in primary school. If you need to return to your home country, your child must accompany you.•Your child must adhere to school rules and the terms and conditions of enrolment as stated on the international student application form. Your child will receive information about school rules and expected behaviour at orientation.•Your child’s school may suspend or cancel your child’s enrolment on grounds of misbehaviour. For further information about student behaviour and suspension and expulsion of students, refer to the International Student Coordinator at your child’s school.•If you want to transfer your child to another government school you must provide a written request to your child’s school.•If you want to change provider you must provide a written request to your child’s school. For furtherinformation concerning visa regulations about change of provider refer to the DIBP website and the coordinator at your child’s school.Taking leave•If your child is going to be absent for a week or more during school term, you must request approval from the principal and DE International. You must notdefer your child’s start date or allow your child to take extended leave without permission from the Principal and DE International. Approval is only granted on compelling or compassionate grounds (guidelines below).Complaints and Appeals•NSW Department of Education has a complaints and appeals process. If you wish to make a complaint or appeal a decision made concerning your child’s enrolment, course progress or other decision, you should contact the International Student Coordinator at your school.Guidelines for compassionate or compelling circumstancesLeave approved on grounds of compelling orcompassionate circumstances is not counted inattendance records. Compassionate or compellingcircumstances are generally those beyond your control and which have an impact upon your child’s courseprogress or wellbeing. These could include, but notlimited to:•illness, where a medical certificate states that you are unable to attend classes or•bereavement of close family members such as parents or grandparents (where possible a death certificate or other evidence should be provided either prior to departure or on return) or•major political upheaval or natural disaster in the home country requiring their emergency travel and this has impacted on your studies or•a traumatic experience which could include, but is not limited to:- involvement in, or witnessing of an accident- witnessing or being the victim of crime•and this has impacted on your child (these cases should be supported by police or psychologists’ reports or written advice from a stuiable medical professional)•inability to begin studying on the course commencement date due
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