
ກະຊວງສຶກສາ ຣັດ NSW

ການກ້າວເຂົ້້້າໄປສູ� Year 7 ໃນໂຮງຮຽນ
ຫຼວງຂົ້ອງຣັຖບານ NSW
ມັນເຖິງເວລາທີ�ລູກທ�ານຈະເລີ້ມການກ້າວ ຈາກ Year 6 ໄປສູ� Year 7 ແລ້ວ.

ໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ�ນຂົ້ອງລູກທ�ານ
ໂຮງຮຽນຫຼວງໃນຣັດ NSW ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ກ�ານົດເຂດການຮັບນັກຮຽນ 
ເພື່ອໃຫ້ເດັກທ່ີມີອາຍຸເຂົ້າຮຽນທັງໝົດມີສິດເຂົ້າຮຽນໃນ ໂຮງຮຽນຫຼວງ - 
ໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ.

ທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນຂອງລູກທ່ານຈະກ�ານົດວ່າໂຮງຮຽນໃດແມ່ນໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ່ນ 
ຂອງລູກທ່ານ. The School Finder (ເຄື່ອງມືຊອກຫາໂຮງຮຽນ) ທີ່  
education.nsw.gov.au/school-finder ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາໂຮງຮຽນ 
ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້.

ພ�່ແມ່ແລະຜູ້ດູແລໃນຣັດ NSW ສ່ວນໃຫຍ່ ເລືອກໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ 
ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາທີ່ດີເລີດສ�າລັບລູກຂອງພວກເຂົາ.

ໂຮງຮຽນໃນທ້ອງຖິ່ນຮອງຮັບນັກຮຽນ ທຸກລະດັບຄວາມສາມາດ, ລວມທັງບັນດາ 
ໂຄງການຕ່າງໆເພື່ອທ້າທາຍນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງແລະມ ີ
ພອນສະຫວັນ ແລະ ທັງບັນດາໂຄງການ ສ�າ ລັບນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ ້
ເພີ້ມເຕີມແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ. ນອກຈາກນ້ີພວກເຂົາຍັງສະເໜີກິດຈະກ�ານອກຫຼັກສູດ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍອີກດ້ວຍ.

ບາງໂຮງຮຽນກ�ເປັນໂຮງຮຽນເພດດ່ຽວ(ຊາຍ ຫຼື ຍິງເທົ່ານັ້ນ)ຊຶ່ງຮັບເອົານັກຮຽນທີ່ອາ
ໄສຢູ່ພາຍໃນເຂດຈົດຊື່ເຂົ້າຮຽນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ມີວິທະຍາໄລຫລາຍວິທະຍາເຂດຊຶ່ງລວມ ມີຈ�ານວນໂຮງຮຽນຫຼືວິທະຍາເຂດ 
ຫຼາຍແຫ່ງ, ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ຫຼື ວິທະຍາເຂດມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນຕົວຢ່າງ, ມີວິທະຍາເຂດຂ້ັນຕ�່າ (Years 7-9 ຫຼື 7-10), ວິທະຍາເຂດຂ້ັນສູງ
(Years 10-12 ຫຼື 11-12), ວິທະຍາເຂດທີ່ຄັດເລືອກວິຊາຮຽນ,  
ວິທະຍາເຂດຮ່ວມສຶກສາແລະວິທະຍາເຂດເພດດ່ຽວ.

ນອກນັ້ນຍັງມີໂຮງຮຽນສູນກາງທີ່ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດແລະຫ່າງໄກ 
ໂດດດ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງໃນການສຶກສາອົບຮົມລູກໆຂອງພວກເຂົາຕັ້ງແຕ່ 
Kindergarten ຈົນເຖິງ Year 12 ໃນໂຮງຮຽນນຶ່ງ. ໂຮງຮຽນສູນກາງຫຼາຍແຫ່ງໃຊ້
ເທັກໂນໂລຢີເພື່ອເຊື່ອມຕ�່ຄູ ແລະນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ມີວິຊາສະ 
ເພາະຫລາຍຢ່າງ. ໂຮງຮຽນສູນກາງຍັງມີກິດຈະກ�ານອກຫຼັກສູດຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ. 
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ຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມມີໄວ້ໃຫ້ທີ່  https://education.nsw.gov.au/public-
schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-
enrolment
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ບັນດາໂຮງຮຽນທີ�ບ່�ຢູູ່�ໃນທ້ອງຖິ�ນ(ຫຼ� ນອກ ເຂົ້ດ)

ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ມີພື້ນທີ່ຮັບການຈົດຊື່ເຂົ້າຮຽນທີ່ມີຂີດຈ�ານວນຈ�າກັດ - ຈ�ານວນ 
ນັກຮຽນທີ່ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ໂດຍອີງ ໃສ່ທີ່ພັກອາໄສຖາວອນຂອງໂຮງຮຽນ.  
ຂີດຈ�ານວນຈ�າກັດການລົງທະບຽນບອກພວກເຮົາວ່າໂຮງຮຽນອາດຈະຮັບ ຫຼື  
ບ�່ຮັບເອົາການຈົດຊື່ເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ບ�່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຂີດຈ�ານວນຈ�າກັດການ
ຈົດຊື່ເຂົ້າໂຮງ ຮຽນ, ບາງໂຮງຮຽນໄດ້ກ�ານົດລະດັບປ້ອງກັນການເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນ
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອກ�າ ນົດບ່ອນຮຽນສ�າລັບນັກຮຽນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມາເຂົ້າໃນລະຫວ່າງປີ.

ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ມີຈ�ານວນການຈົດຊື່ເຂົ້າຮຽນກາຍ ຫຼື 
ໃກ້ຈະເຖິງຂີດຈ�ານວນຈ�າກັດ ຈະບ�່ຮັບຈົດຊື່ນັກຮຽນທີ່ບ�່ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນ, ນອກຈາກ 
ວ່າຈະມີສະຖານະການທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ມີບ່ອນຮຽນຕ�່າກວ່າລະດັບປ້ອງກັນອາດຈະ 
ຮັບເອົານັກຮຽນທີ່ບ�່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຄວາມຕ້ອງການການຈົດຊື່ເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ບ�່ແມ່ນໃນທ້ອງຖິ່ນເກີນຈ�າ 
ນວນບ່ອນຮຽນທີ່ມີຢູ່ຕ�່າກວ່າເຂດປ້ອງກັນ, ໂຮງຮຽນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາເງື່ອນໄຂ 
ການຈົດຊື່ເຂົ້າໂຮງຮຽນນອກເຂດແລະສ້າງຕັ້ງຄະນະຄັດເລືອກເພື່ອພິຈາລະນາ  
ຄ�າຮ້ອງສະໝັກທີ່ບ�່ແມ່ນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ບັນດາໂຮງຮຽນພິເສດສະເພາະ
ໂຮງຮຽນພິເສດສະເພາະໃຫ້ການສຶກສາຂັ້ນ ມັທຍົມຊຶ່ງສຸມໃສ່ຄວາມສາມາດ ຫຼື 
ຄວາມສົນໃຈສະເພາະ. ບັນດາໂຮງຮຽນພິເສດສະເພາະໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນສ�າລັບ
ວິຊາສິລປະ ປະດິດສ້າງ ແລະ ສິລປະການສະ ແດງ, ພາສາຕ່າງໆ, ເທັກໂນໂລຢີ 
(ຮວມທັງ ເທັກໂນໂລຢີ ກ່ຽວກັບທະເລ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ກ່ຽວກັບຊົນນະບົດ), 
ກະເສຕກັມ ແລະ ກິລາ.

ຢູ່ໃນບາງໂຮງຮຽນພິເສດສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ ບັນດາຂ�້ກ�ານົດການຄັດເລືອກສ�າລັບ  
ການຈົດຊື່ເຂົ້າຮຽນອາດຈະກວມເອົາການສະ ແດງ ຫຼື ການທົດສອບຄວາມສາມາດ  
ດ້ານການສະແດງອີກນ�າ.

ຫ້ອງຮຽນທີ�ໃຫ້ການອູ້ມຊູ
ໃນໂຮງຮຽນມັທຍົມບາງແຫ່ງມີຫ້ອງຮຽນທ່ີ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພ່ືອໃຫ້ການຮຽນ
ເພີ້ມ ຕ່ືມແກ່ບັນດານັກຮຽນທ່ີພິການ. ທ່ານຄູ ໃຫຍ່ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງລູກ
ທ່ານຈະ ຊ່ວຍທ່ານເລືອກໂຮງຮຽນທ່ີເໝາະສົມສ�າ ລັບລູກທ່ານ, ຈະພິຈາຣະນາ
ການເລືອກຂອງທ່ານ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນເພີ້ມສະເພາະຂອງລູກທ່ານ 
ແລະ ຄວາມໃກ້ໄກຕ�່ບ�ຣິການພິເສດໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ.

ການພິຈາຣະນາເພື່ອການຈັດບ່ອນເຂົ້າຮຽນ ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ໃຫ້ການອູ້ມຊູນັ້ນແມ່ນ 
ຖືກຈັດ ການຜ່ານວິທີການການຈັດບ່ອນເຂົ້າຮຽນ.

ໂຮງຮຽນແບບຄັດເລ�ອກທາງດ້ານການຮຽນ
ວິທີດ�າເນີນການຂອງໃບສມັກເຂົ້າຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນແບບຄັດເລືອກແບບເຕັມ 
ຫຼື ບາງ ສ່ວນນັ້ນ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນກ�ຕ�່ເມ່ືອນັກຮຽນຢູ່ຊັ້ນ Year 5 
ແລະວິທີດ�າເນີນການນີ້ຈະໃຊ້ເວ ລາຍາວກວ່າການຈົດຊ່ືເຂົ້າຮຽນແບບທັມມະດາ.

ໃບສມັກນີ້ມີໄວ້ໃຫ້ຕາມທາງອອນລາຍເທົ່າ ນັ້ນ. ກະຣຸນາຮັບຮູ້ວ່າໃບສມັກຮຽນທີ່
ສົ່ງໄປ ຊ້າຈະບ�່ຖືກຮັບ. 

ບັນຊີລາຍຊ່ືຂອງໂຮງຮຽນແບບຄັດເລືອກ ທາງດ້ານການຮຽນ ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດ 
ຂອງວິທີການຈົດຊ່ືຮຽນມີໄວ້ໃຫ້ຢູ່ທີ່:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-
and-opportunity-classes

ສູນສອນພາສາອັງກິດແບບຮວມຈຸດ
ຈົ່ງນ�າໃຊ້ເຄື່ອງມືການຊອກຫາໂຮງຮຽນທີ່: https://education.nsw.gov.
au/school-finder ເພື່ອ ຊອກຫາທີ່ຢູ່ຂອງບັນດາໂຮງຮຽນມັທຍົມທີ່ມີການ 
ອູ້ມຊູແບບສູນ ສອນພາສາອັງກິດແບບ ຮວມຈຸດ.

ຈົ່ງໃຫ້ທີ່ຢູ່ຂອງເຮືອນທ່ານ ຫຼື ຣະຫັດໄປ ສະນີເພື່ອຊອກຫາແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ
ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອກກົດປຸ່ມ Intensive English Centre ຢູ່ບ່ອນ 
“Nearby schools".

ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມ, ກະຣຸນາຕິດຕ�່ທ່ານຄູ ໃຫຍ່ຂອງໂຮງຮຽນ ປະຖົມທ້ອງຖິ່ນຂອງ ທ່ານ ຫຼື ໂຮງຮຽນມັທຍົມທີ່ທ່ານເລືອກ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນາຍພາສາ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການສອບຖາມ ກະຣຸນາ ໂທຫາບ່ຣິການ ນາຍພາສາທາງໂທຣະສບັຕາມໝາຍເລກ 131 450 ແລະຂ�ເອົານາ
ຍພາສາທີ່ປາກພາສາຂອງທ່ານ. ອັນນີ້ແມ່ນບ�ຣິການຟຣີສ�າລັບທ່ານ.
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ການຂົ້ຽນຕ��ມຟອມສເນີຄວາມສ້ນໃຈ
ທ່ານສາມາດລະບຸວ່າໂຮງຮຽນໃດທີ່ທ່ານ ຢາກໃຫ້ລູກທ່ານເຂົ້າຮຽນໂດຍການຂຽນ ຕື່ມຟອມ ການສເນີຄວາມສົນໃຈ 
ສ�າລັບໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ/ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍໂຮງຮຽນນອກເຂດ ສາມແຫ່ງ.

ຖ້າທ�ານຕ້ອງການຄວາມຊ�ວຍເຫຼ�ອໃນການ ຂົ້ຽນຕ��ມຟອມນີ້ 
ກະຣຸນາສອບຖາມທ�ານຄູ ໃຫຍ�ໂຮງຮຽນປະຖ້ມຂົ້ອງທ�ານ.

ຟອມນີ້ຕ້ອງຂົ້ຽນຕ��ມເປັນພາສາອັງກິດ ໂດຍພ�່ແມ�ແລະຜູ້ປ້ກຄອງຂົ້ອງນັກຮຽນ 
ທຸກໆຄ້ນ ທີ�ຂົ້່ບ�ອນຮຽນໃນ Year 7 ຂົ້ອງໂຮງຮຽນຫຼວງຂົ້ອງຣັຖບານ NSW 
ໃນປີໜ້າ. 

ສ�າລັບບັນດານັກຮຽນທ່ີພວມເຂົ້າໂຮງຮຽນ ປະຖົມຫຼວງ 
ກະຣຸນາສົ່ງຟອມນີ້ກັບຄືນໄປ ຫາໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງລູກທ່ານ. ສ�າລັບບັນ  
ດານັກຮຽນທ່ີບ�່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼວງກະຣຸນາສົ່ງຟອມນີ້ໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ  
ມັທຍົມຫຼວງທ່ີເປັນໂຮງຮຽນທ່ີທ່ານເລືອກເປັນທີນ່ຶງເພ່ືອຈົດຊ່ືເຂົ້າຽນ.  
ຟອມສເນີຄວາມສ້ນໃຈໝ້ດທຸກຟອມຕ້ອງຖ�ກສ້�ງກັບ ຄ�ນໄປຕາມ ຫຼ� 
ກ�ອນວັນທີທີ�ບ້�ງໄວ້.

ຫຼັງຈາກຟອມ ການສເນີຄວາມສ້ນໃຈ ນີ້ ໄດ້ຖ�ກດ່າເນີນການແລ້ວ ລູກທ�ານກ່ຈະ 
ໄດ້ບ�ອນຮຽນຢູູ່�ໃນໂຮງຮຽນຫຼວງ.  ທາງ ໂຮງຮຽນຈະສ�້ງໃບຈ້ດຊ��ເຂົ້້້າຮຽນ ໄປໃຫ້ 
ທ�ານ ຊ�ຶງທ�ານຕ້ອງຂົ້ຽນ ຕ��ມແລະສ�້ງກັບ ໄປຄ�ນ.

ການຈົດຊ່ືລູກທ່ານເຂົ້າຮຽນ Year 7 ນີ້ມີ ສາມຂັ້ນຕອນ:

ຂົ້ັ້ນຕອນ 1: ການຂົ້ຽນຕ��ມຟອມ ສເນີຄວາມສ້ນໃຈ 
ເພ��ອຂົ້່ບ�ອນຮຽນ ໃນ ໂຮງຮຽນຫຼວງທີ�ທ�ານເລ�ອກ.

ພາກ A

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມຣາຍລະອຽດສ່ວນຂອງລູກທ່ານ ແລະ 
ເຊັນຊ່ືຢູ່ບ່ອນການແຈ້ງທີ່ຢູ່ໃນ ພາກ A.

ພາກ B

ພາກ B ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊ່ືຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ຖືກຈັດເປັນໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ 
ໂດຍອີງຕາມທີ່ຢູ່ຂອງເຮືອນທ່ານ. ລູກ ທ່ານມີສິດໄດ້ບ່ອນຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທ້ອງ 
ຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ.

ຖ້າທ່ານຢາກຂ�ບ່ອນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນທ້ອງ ຖິ່ນຂອງທ່ານເທ້�ານັ້ນ ກະຣຸນາເຊັນຊ່ືຢູ່ 
ພາກ B ແລະສ່ົງຟອມນີ້ກັບຄືນໄປຕາມວັນທີທີ່ບ່ົງໄວ້. ບັດນີ້ ທ່ານກ�ໄດ້ຂຽນຕື່ມ 
ຟອມແລ້ວ ຢ່າງສົມບູນ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ສະໝັກເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ຄັດເລືອກດ້ານການຮຽນ, ແລະທ່ານຕ້ອງການ
ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເຂົ້າໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ່ນຖ້າບ�່ປະສົບຜົນສ�າເລັດ, ໃຫ້ເຊັນຊື່ ແລະ 
ລົງວັນທີຢູ່ ພາກ B.

ພາກ C

ຖ້າທ່ານຂ�ບ່ອນຮຽນບ່ອນອ່ືນນ�າ ກະຣຸນາ ໃສ່ເຖິງສາມໂຮງຮຽນຕາມລ�າດັບທ່ີທ່ານ 
ມັກຢູ່ ພາກ C.

ທ່ານສາມາດຂ�ບ່ອນຮຽນຢູ່ໃນ:

 ٚ ໂຮງຮຽນພິເສດສະເພາະ

 ٚ ຫ້ອງຮຽນທ່ີມີການຊ່ວຍເຫຼືອ (ໂດຍຜ່ານ 
ການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານຄູໃຫຍ່ຂອງໂຮງ ຮຽນປະຖົມຂອງທ່ານ)  
ຊ່ຶງຈະເປັນຜູ້ຍ່ືນໃບຄ�າຮ້ອງເພື່ອຂ�ຫ້ອງຮຽນປະເພດທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນໃຫ້

 ٚ ໂຮງຮຽນທ່ີບ�່ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ.

ກະຣຸນາສັງເກດວ�າ ບັນດາໂຮງຮຽນພິເສດ ສະເພາະ, ແລະ ຄະນະກັມມະການຈັດ
ບ�ອນຮຽນໃນໂຮງຮຽນບ່�ຢູູ່�ໃນທ້ອງຖິ�ນຈະຕ້ອງມີໃບສມັກເພີ້ມຕ��ມ.

ຖ້າທ່ານບ�່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຂຽນຟອມ ເພີ້ມຕ່ືມຫຼືບ�່ 
ກະຣຸນາຕິດຕ�່ໄປຫາໂຮງຮຽນ ທ່ີທ່ານສົນໃຈໂດຍກົງ.

ມັນຈະມີຂົ້ັ້ນຕອນເພີ້ມອີກຂົ້ັ້ນນ�ຶງຖ້າທ�ານ ຂົ້່ບ�ອນຮຽນໃນໂຮງຮຽນທ�ີບ່�ຢູູ່�ໃນທ້ອງ
ຖ�ິນ.

ບັນດາໂຮງຮຽນທີ�ມີການຄັດເລ�ອກເພ��ອຈັດບ�ອນເຂົ້້້າຮຽນສ່າລັບການຈ້ດຊ��ຮຽນທີ�ບ່� 
ແມ�ນໃນທ້ອງຖິ�ນທີ�ເກີນຈ່ານວນບ�ອນຮຽນທີ�ມີຢູູ່�ຕ່�າກວ�າຂົ້ອບເຂົ້ດ.

ຖ້າທ່ານຂ�ບ່ອນຮຽນໃນໂຮງຮຽນທ່ີບ�່ຢູ່ໃນ ທ້ອງຖ່ິນ ກະຣຸນາໃຫ້ເຫດຜົນຂອງການຂ� 
ບ່ອນຮຽນທ່ີບ�່ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

 ٚ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ໄດ້ຈົດຊື່ເຂົ້າຮຽນໂຮງຮຽນນັ້ນແລ້ວ

 ٚ ຄວາມໃກ້ໄກ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ

 ٚ ມີສິດເຂົ້າໂຮງຮຽນເພດດ່ຽວ

 ٚ ເຫດຜົນທາງການແພດ

 ٚ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄວບຄຸມລູກທ່ານທັງກ່ອນແລະຫຼັງໂຮງຮຽນ

 ٚ ມີບັນດາວິຊາ ຫຼື ວິຊາປະສົມຕ່າງໆຢູ່ ໃນໂຮງຮຽນ

 ٚ ສະຖານະການທ່ີໜ້າເຫັນໃຈ

 ٚ ການຈັດຕັ້ງແລະລະບົບຂອງໂຮງຮຽນ

 ٚ ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດຂອງເຂດການຮັບເອົາການສມັກໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ຄະນະກັມມະການຈັດບ່ອນຮຽນຈະພິຈາຣະ ນາຂ�້ມູນທ່ີຢູ່ໃນຟອມນີ້ແລະເອກກະ 
ສານ ທ່ີກ່ຽວພັນອ່ືນໆທ່ີທ່ານເອົາໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າລູກທ່ານບ�່ໄດ້ບ່ອນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນທ່ີທ່ານເລືອກທີ 1, ລູກທ່ານກ�ຈະຖືກພິຈາຣະ 
ນາສ�າລັບບ່ອນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນທ່ີທ່ານເລືອກທີ 2 ແລະ ທີ 3 ຖ້າຫາກມີ.

ຖ້າທ່ານບ�່ໄດ້ບ່ອນຮຽນຢູ່ໃນນ່ຶງຂອງໂຮງ ຮຽນທ່ີທ່ານເລືອກ ທາງໂຮງຮຽນກ�ຈະແຈ້ງ 
ໃຫ້ທ່ານຊາບ. ທາງໂຮງຮຽນອາດຈະລະບຸວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກຈົດໃສ່ໃນບັນຊີລ�ຖ້າ 
ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ບ່ອນຮຽນຖ້າຫາກວ່າມີບ່ອນຫວ່າງ.

ຖ້າລູກທ່ານໄດ້ບ່ອນຮຽນໃນນ່ຶງຂອງໂຮງ ຮຽນທ່ີທ່ານເລືອກ ທ່ານຈະບ�່ໄດ້ບ່ອນຮຽນ 
ໃນໂຮງຮຽນອ່ືນທ່ີທ່ານເລືອກຕ�່າລົງໄປ.

ຖ້າບ�່ມີບ່ອນຫວ່າງໃນບັນດາໂຮງຮຽນທ່ີທ່ານໄດ້ຂ�ໄປ, ລູກທ່ານກ�ຈະຖືກຈັດໃຫ ້
ເຂົ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທ້ອງຖ່ິນທ່ີມີຢູ່ໃນບັນຊີຢູ່ໃນພາກ B, 
ຂຶ້ນກັບວ່າໂຮງຮຽນນັ້ນຈະຮັບ ເອົາໃບຂ�ຈົດຊ່ືຮຽນຂອງທ່ານຫຼືບ�່.

ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບ�່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິ  ທັມ ຫຼື ຄິດວ່າຜົນຮັບນີ້ 
ເປັນຜົນຮັບທ່ີບ�່ສົມເຫດສົມຜົນ ທ່ານສາມາດຍ່ືນຄ�າອຸທອນ ໄດ້. 
ຄ�າອຸທອນນີ້ຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກ ສອນໄປຫາທ່ານຄູໃຫຍ່ຂອງໂຮງຮຽນມັທຍົມ.
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ພາກ D

ຖ້າທ�ານໄດ້ຂົ້່ເຂົ້້້າໂຮງຮຽນແບບຄັດເລ�ອກ ດ້ານການສຶກສາ 
ກະຣຸນາໝາຍຕິກໃສ່ໃນ ປ່ອງທ່ີຢູ່ໃນພາກ D ຂອງຟອມນີ້ ແລະ ຂຽນຕ່ືມພາກ B, 
C ຫຼື ພາກ E ເຜ່ືອໃນກ�ຣະນີທ່ີລູກທ່ານບ�່ໄດ້ບ່ອນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ແບບຄັດເລືອກ.

ພາກ E

ຖ້າທ�ານບ່�ຕ້ອງການບ�ອນຮຽນຢູູ່�ໃນໂຮງ ຮຽນຫຼວງ ກະຣຸນາຂົ້ຽນຕ��ມ ພາກ E.

ການຂຽນຕ່ືມພາກ E ຈະປິດການປະຕິບັດ ໝົດທຸກຢ່າງຂອງໂຮງຮຽນຫຼວງຂອງຣັຖ 
ບານ NSW ກ່ຽວກັບການຈັດຫາບ່ອນຮຽນໃນ Year 7 ຂອງລູກທ່ານ.

ຂົ້ັ້ນຕອນ 2: ຂົ້ຽນຕ��ມໃບຈ້ດຊ��ເຂົ້້້າຮຽນ
ຫຼັງຈາກທ່ີທ່ານໄດ້ບ່ອນຮຽນແລ້ວ, ທ່ານກ�ຈະຖືກຂ�ໃຫ້ຂຽນຕ່ືມ ໃບຈົດຊ່ືເຂົ້າຮຽນ 
ໃນໂຮງຮຽນຫຼວງຂອງຣັຖບານ NSW. ໃບຈົດຊ່ືຮຽນນີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ທ່ານພາຍ
ໃນ ຊ່ວງເທີມ 2 ຫຼື ເທີມ 3.

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມຣາຍລະອຽດທຸກໆຢ່າງຢູ່ໃນຟອມນີ້ ແລະ 
ສົ່ງກັບຄືນໄປໃຫ້ໄວເທົ່າທ່ີໄວໄດ້.

ການຕັດສິນໃຈຄ້ັງສຸດທ້າຍໃນການຈດົຊື່ຮຽນແມ່ນຈະມີຂ້ຶນຫັຼງຈາກການພິຈາຣະນາ 
ແລະ ຫຼັງຈາກທ່ີທ່ານຄູໃຫຍ່ໄດ້ຮັບເອົາໃບຂ�ຈົດຊ່ືຮຽນຂອງທ່ານ. ທ່ານຄູໃຫຍ່ອາດ  
ຈະຕິດຕ�່ຫາທ່ານເພ່ືອຂ�ຂ�້ມູນເພີ້ມຕ່ືມ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຢັ້ງຢືນວ່າລູກທ່ານ ໄດ້ຖືກຮັບຈົດຊ່ືເຂົ້າຮຽນຫຼືບ�່.

ຂົ້ັ້ນຕອນ 3: ທ່າຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂຮງຮຽນ ໃໝ� ຂົ້ອງທ�ານ
ຫຼັງຈາກທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນການຈົດຊ່ື ເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານແລ້ວ, ມັນເປັນ  
ສ່ິງສ�າຄັນໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃໝ່ເພ່ືອຊ່ວຍອູ້ມຊູການທ່ີລູກທ່ານຍ້າຍ 
ເຂົ້າສູ່ Year 7.

ທາງໂຮງຮຽນຈະຈັດກິຈກັມການປ່ຽນຜ່ານ ແລະ ວັນໃຫ້ຂ�້ມູນສ�າລັບບັນດານັກຮຽນ 
ທີ່ຈະເລີ້ມ Year 7 ໃນປີຕ່�ໄປ. ຕາມທັມ ມະດາແລ້ວ ບັນດາພ�່ແມ່ແລະຜູ້ປົກຄອງ 
ຖືກ ເຊີນໄປຮ່ວມໃນວັນໃຫ້ຂ�້ມູນນີ້ຊຶ່ງ ຈະ ຈັດຂຶ້ນ ໃນທ້າຍເດືອນພຶສຈິກາ.  
ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາບົດຮຽນແລະວິຊາຕ່າງໆໃນໂຮງ 
ຮຽນ ມັທຍົມ, ບັນດານາຍຄູ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ວິີທີດ�າເນີນການຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ, 
ແລະ ຍັງເປັນການໃຫ້ໂອກາດໄດ້ຮູ້ຈັກກັບນັກ ຮຽນຄົນອື່ນໆດ້ວຍ.

ໂຮງຮຽນໃໝ່ຂອງທ່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ ຊາບເຖິງວັນທີຂອງວັນໃຫ້ຂ້�ມູນ, ພ້ອມທັງ 
ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບເຄ່ືອງແບບ, ທາງເລືອກການ ເດີນທາງ ແລະ ຣາຍລະອຽດທີ່ສ�າຄັນ 
ອ່ືນໆອີກດ້ວຍ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ກະຣຸນາໂທຣະສັບຫາທ່ານຄູໃຫຍ່. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນາຍພາສາ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ ກະຣຸນາໂທຫາບ�ຣິການ 
ນາຍພາສາທາງໂທຣະສັບຕາມໝາຍເລກ 131 450 ແລະຂ�ເອົານາຍພາສາ.   
ຜູ້ຮັບສາຍຈະຊອກເອົານາຍພາສາມາເວົ້າສາຍເພື່ອຊ່ວຍໃນການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ. 
ທ່ານບ�່ຕ້ອງເສັຍຄ່າໃດໆໃນບ�ຣິການນີ້.

ຂົ້່້ມູນທ�ີຈະຊ�ວຍໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນໃໝ�ຂົ້ອງທ�ານຈັດຫາການຮ່�າຮຽນແລະການອູ້ມຊູ 
ຊ�ວຍເຫຼ�ອໃຫ້ແກ�ລູກຂົ້ອງທ�ານ.

ມັນເປັນສິ�ງສ່າຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ຂ�້ມູນແກ່ໂຮງ ຮຽນໃໝ່ຂອງທ່ານດ້ວຍຂ�້ມູນກ່ຽວ  
ກັບການຮຽນແລະຄວາມຕ້ອງການການອູ້ມຊູຂອງ ລູກທ່ານ. ມັນເປັນສິ�ງຈ່າເປັນທີ ່
ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນຊາບກ່ຽວກັບອາການແພ້ໃດໆທ່ີທ່ານຮູ້ ຫຼືສະພາບ 
ການທາງການແພດອ່ືນໆທ່ີພົວພັນກັບລູກທ່ານ. ອັນນີ້ແມ່ນຮວມເຖິງແຕ່ບ�່ຈ�າກັດ
ຕ�່ຂ�້ ມູນທ່ີລູກທ່ານໄດ້ຖືກກວດເຫັນອາການແພ້ອັນຮ້າຍແຮງ ໂຣກຫືດ ໂຣກ
ເບົາຫວານ ຫຼື ໂຣກບ້າໝູ.

ຖ້າລູກທ່ານຫາກໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕ�່ອາການແພ້ອັນຮ້າຍແຮງ ກະ
ຣຸນາໃຫ້ຂ�້ມູນແກ່ໂຮງຮຽນໃໝ່ຂອງລູກທ່ານພ້ອມກັບ ASCIA Action Plan for 
Anaphylaxis ອັນປັດຈຸບັນທ່ີໄດ້ຂຽນ ຕ່ືມແລະເຊັນຊ່ືແລ້ວໂດຍນາຍໝ�ຂອງລູກ 
ທ່ານ.

ພ້ອມກັນກັບ ASCIA Action Plan ທາງໂຮງຮຽນຍັງຕ້ອງການ ຫຼອດສັກຢາອະ
ເດຣນາລີນ ໂອໂຕອິນເຈັກເຕີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕອບ ຮັບຄວາມສຸກເສີນດ້ານສຸຂ
ພາບທີ່ມີລາຍລະອຽດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນນັ້ນແລ້ວ. ກະຣຸນາສັງເກດເບິ່ງມື້  
ໝົດອາຍຸທ່ີຢູ່ເທິງຫຼອດສັກຢາອະເດຣນາລີນ ໂອໂຕອິນເຈກັເຕີ ທ່ີໄດ້ເອົາໃຫ້ທາງໂຮງ 
ຮຽນແລະໃຫ້ເອົາຫຼອດອັນໃໝ່ໃຫ້ໂຮງຮຽນກ່ອນເວລາໝົດອາຍຸດ້ວຍ.

ຖ້າລູກທ�ານຫາກບ່�ໄດ້ເຂົ້້້າໂຮງຮຽນຫຼວງຂົ້ອງຣັດ NSW
ຖ້າລູກທ່ານຮຽນຢູ່ຊັ້ນ Year 6 ແລະບ�່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງຫຼວງ ທ່ານສາ 
ມາດຂ�ເອົາຟອມ ສເນີຄວາມສົນໃຈ ຈາກໂຮງຮຽນຫຼວງໃດນ່ຶງ, ຈາກຫ້ອງການ 
ຂອງກະຊວງສຶກສາ ໃນທ້ອງຖ່ິນ ຫຼື ຈາກທາງອອນລາຍ ທ່ີ:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-
school/enrolment/high-school-enrolment
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ການສເນີຄວາມສົນໃຈ  (Expression of Interest)
ການຈັດບ່ອນຮຽນໃນ Year 7 ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼວງຂອງຣັດ NSW.

Placement in Year 7 in a NSW Government school.

SRN

ກະຣຸນາເຊັນຊ່ືຢູ່ໃນພາກຂ້າງລຸ່ມນີ້ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານເຂົ້າ  
ໂຮງຮຽນທ່ີຖືກກ�ານົດໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນຫຼວງທ້ອງຖ່ິນ.

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມຟອມນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ.

ນາມສະກຸນ

ຊື່

A - ຂ�້ມູນຂອງນັກຮຽນ

(ຕົວຢ່າງ  1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

ຂ້າພະເຈົ້າຂ�ແຈ້ງວ່າ ຂ�້ມູນທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ຢູ່ ໃນຟອມ ການສເນີຄວາມສົນໃຈ  ນ້ີ ຕາມທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ແລະເຊ່ືອວ່າເປັນຂ�້ມູນ ທ່ີຖືກ ຕ້ອງແລະຄົບຖ້ວນ
ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າ ຖ້າຄຳຖແລງໃດໆທີ່ຢູ່ໃນ ໃບສມັກນ້ີພາຍຫັຼງມາຖ້າພົບວ່າບ�່ເປັນ ຄວາມຈິງ ຫຼື ບິດເບືອນໄປໃນທາງບ�່ແມ່ນ ການຕັດສິນໃຈໃດໆທີ່ໄດ້ມີຕ�່ຟອມສມັກຮຽນນ້ີອາດຈະຖືກຖອນຄືນ.  
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ດີວ່າການຈົດຊ່ືຮຽນຫຼັງຈາກວິທີການຈັດ ບ່ອນຮຽນນ້ີຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການພິຈາຣະນາ ແລະ ການຮັບເອົາ ໃບຈົດຊ່ືເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງ ຮຽນຫຼວງຂອງຣັດ NSW (Application to Enrol in 
a NSW Government School).

(Signature of parent/carer)

(Signature of parent/carer)

(B. Placement at local government school)

 (Student’s current primary school)

(Print name)

(A. Student information)

Family name

First given name

ເພດ
Gender

ເພດຊາຍ
Male

ເພດຍິງ  
Female

ທີ່ຢູ່ 

ຊ່ືຂອງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ
Name of parent/carer

ເບີໂທຣະສັບ (ເຮືອນ)
Phone number (home)

ເບີໂທຣະສັບ (ມືຖື)
Phone number (mobile)
ເບີໂທຣະສັບ (ວຽກ)
Phone number (work)

ໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງນັກຮຽນໃນປັດຈຸບັນ 

ການແຈ້ງ (Declaration)

ລາຍເຊັນຂອງ ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ 

ລາຍເຊັນຂອງ ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ 

ຂຽນຊ່ື

B - ການຈັດບ່ອນຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼວງທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ

ໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ   (Your local school)

ວັນເກີດ
Date of birth

	 ວັນທີ						 	ເດືອນ	 ປີ

ວັນທີ
Date

	 ວັນທີ						 	ເດືອນ	 ປີ

ສ�າລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ (ພ�່ແມ່/ຜູ້ປົກ ຄອງຢ່າຂຽນຕື່ມ)  (Office use only)

ອີເມລ໌
Email address
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ວັນທີ
Date

	 ວັນທີ						 	ເດືອນ	 ປີ

ຊື່ກາງ Middle (ອື່ນໆ)
Middle (other) name/s

ຖ້າທ່ານໄດ້ເຊັນຊື່ຢູ່ຂ້າງເທິງ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານເຂົ້າໂຮງຮຽນນີ້  ເທົ່ານັ້ນ,  
ບັດນີ້ທ່ານກ�ໄດ້ຂຽນຕື່ມຟອມແລ້ວຢ່າງສົມບູນ.
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ກະຣຸນາອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງທ່ານໃນ ການຂ�ບ່ອນຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນນີ້ (ຈົ່ງເບິ່ງ ຂ�້ກ�ານົດການຄັດເລືອກສະເພາະໃນການ ຈົດຊື່ເຂ້ົາຮຽນ).

ຂຽນຕ່ືມຂໍ້ມູນທ່ີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຖ້າຫາກທ່ານຂໍ ບ່ອນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນທ່ີບໍ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນເທົ່າ ນັ້ນ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຂຽນຕ່ືມພາກນີ້ ຖ້າທ່ານ ຂໍຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນພິເສດສະເພາະ ຫຼື 
ຫ້ອງຮຽນທ່ີມີການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຖ້າຫາກຈ�າເປັນ ທ່ານສາມາດ ຄັດຕິດຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມມານ�າເພ່ືອຊ່ວຍອູ້ມຊູ ການຂ�ບ່ອນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນທ່ີບ�່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.  ຈົ່ງເບ່ິງຢູ່ໜ້າ 2 ແລະ 
3ເພ່ືອເອົາ ຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມ.

Signature of primary school principal

ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີວ່າຖ້າລູກຂອງຂ້າພະ ເຈົ້າບ�່ໄດ້ບ່ອນຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃດນ່ຶງທ່ີ ກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້ ລາວຈະຖືກຈັດໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ ໃນໂຮງຮຽນທ່ີຖືກກ�ານົດໃຫ້ເປັນ ໂຮງຮຽນ 
ທ້ອງຖ່ິນທ່ີມີຢູ່ໃນບັນຊີໃນພາກ B.

ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ລູກທ່ານເຂົ້າໂຮງ ຮຽນຫຼວງບ່ອນນຶ່ງ, ທ່ານສາມາດໃຫ້ ຄວາມມັກໄດ້ສູງສຸດສາມຢ່າງ. ທ່ານສາມາດລວມເອົາ:
 � ໂຮງຮຽນຫຼວງພິເສດ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທ່ານຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ�ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຂົ້າ 

ຮຽນໃນໂຮງຮຽນພິເສດສະເພາະ.

 � ໂຮງຮຽນທີ່ມຫີ້ອງຮຽນທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຮອງຮັບບັນດານັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມເຕີມ. ກະຣຸນາຮັບຊາບວ່ານີ້ແມ່ນຜ່ານຄະນະກຳມະການ
ຈັດບ່ອນຮຽນ. ທ່ານຄວນຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານຄູໃຫຍ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ສຳ ລັບການຈັດຫາບ່ອນຮຽນໃນ 
ຫ້ອງຮຽນທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ.

 � ໂຮງຮຽນຫຼວງອື່ນທີບ່ໍ່ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນ. ກະຣຸນາອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງທ່ານໃນການຊອກຫາບ່ອນຮຽນທີ່ບ�່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງ ໜ້າ ນີ້ (ແລະ ໃນ ໜ້າທີ 7 ຖ້າ ຕ້ອງການ).

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຂ�ບ່ອນຮຽນໃຫ້ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຫຼວງຕ່າງໆດັ່ງຕ�່ ລົງໄປນີ້:

C - ການພິຈາຣະນາຈັດບ່ອນຮຽນໃຫ້ຢູ່ ໃນ ໂຮງຮຽນຫຼວງອື່ນໆ
C. Consideration to be given to placement at other government schools

ໂຮງຮຽນທ່ີເລືອກ ທີ 1
Choice 1 school
ໂຮງຮຽນທ່ີເລືອກ ທີ 2
Choice 2 school

ໂຮງຮຽນທ່ີເລືອກ ທີ 3
Choice 3 school

(Signature of parent/carer)ລາຍເຊັນຂອງ ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ 

ສຳລັບທ່ານຄູໃຫຍ່ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໃຊ້ ເທົ່ານັ້ນ (Primary school principal use only)

ຊ່ືຂອງໂຮງຮຽນທ່ີເລືອກ ທີ 1
Name of Choice 1 school

day month year

Primary school principals may wish to include comments to assist secondary school principals make placement decisions. These comments should refer to the reasons given by parents and carers.

Date

ວັນທີ
Date

	 ວັນທີ						 	ເດືອນ	 ປີ
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ລາຍເຊັນຂອງ ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ

ກະຣຸນາອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງທ່ານໃນ ການຂ�ບ່ອນຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນນີ້ (ຈົ່ງເບິ່ງ ຂ�້ກ�ານົດການຄັດເລືອກສະເພາະໃນການ ຈົດຊື່ເຂ້ົາຮຽນ).

ກະຣຸນາອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງທ່ານໃນ ການຂ�ບ່ອນຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນນີ້ (ຈົ່ງເບິ່ງ ຂ�້ກ�ານົດການຄັດເລືອກສະເພາະໃນການ ຈົດຊື່ເຂ້ົາຮຽນ).

C. (continued)

ໃນກ�ຣະນີທີ່ລູກທ່ານບ�່ໄດ້ບ່ອນຮຽນໃນໂຮງ ຮຽນເຫຼົ່ານີ້ ກະຣຸນາຂຽນຕື່ມ ພາກ B, ພາກ C ຫຼື ພາກ  E ຢູ່ໃນຟອມນີ້ດ້ວຍ.

*ການໃຫ້ຂ�້ມູນນ້ີບ�່ແມ່ນສິ່ງທ່ີຕ້ອງກະທ�າ ແຕ່ຖ້າທ່ານເອົາໃຫ້ກ�ຂ�ສະແດງຄວາມ ຮູ້ບຸນຄຸນ.

C (ຕ່�)
ຊ່ືຂອງໂຮງຮຽນທ່ີເລືອກ ທີ 2

ຊ່ືຂອງໂຮງຮຽນທ່ີເລືອກ ທີ 3

Name of Choice 2 school

Name of Choice 3 school

D - ໂຮງຮຽນແບບຄັດເລືອກ ທາງດ້ານ ການສຶກສາ  (D. Academically selective school)
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍ່ືນໃບຄ�າຮ້ອງຂ�ບ່ອນຮຽນຢູ່ ໃນໂຮງຮຽນແບບຄັດເລືອກ ທາງດ້ານການ ສຶກສາແລ້ວ.  ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະ ເຂົ້າ ສອບ ເສັງເພ່ືອເຂົ້າໂຮງຮຽນມັທຍົມ ແບບຄັດເລືອກ.
I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

E - ບ�ຕ້່ອງການບ່ອນຮຽນ (E. Placement not required)
ຂ້າພະເຈົ້າບ�່ຕ້ອງການຈົດຊ່ືລູກຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຫຼວງຂອງຣັດ NSW ໃນ ປີໜ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານແລະເຂົ້າໃຈຂ�້ມູນກ່ຽວກັບການສົ່ງນີ້ລວມທັງການເກັບກ�າຂ�້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.  
ລູກຂອງຂ້ອຍຈະເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນດັ່ງຕ�່ໄປນີ້.*
I will not be seeking to enrol my child in a NSW government school next year. I have read and understood the information about this submission including the collection of personal information. 
My child will be attending the following school.*

(Signature of parent/carer)

ການຖແລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ  (Privacy Statement)
ຂ�້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ຢູ່ໃນຟອມທີ່ເອີ້ນ ວ່າ ການສເນີຄວາມ	ສົນໃຈ	-	ບ່ອນຮຽນໃນ Year 7  
ໃນໂຮງຮຽນຫຼວງຂອງຣັດ NSW ພວມຖືກເກັບກ�າເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການ ປະສານງານ 
ເລື້ອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ການສມັກເຂົ້າຮຽນ Year 7 ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼວງ ຂອງຣັດ NSW.  
ຂ�້ມູນນ້ີຈະຖືກນ�າໃຊ້ ໂດຍພະນັກງານຂອງ Department of Education ເພ່ືອການດູ ແລ 
ແລະການຕິດຕ�່ພົວພັນ ການວິເຄາະ ເບ່ິງການ ເລືອກແລະ ການວາງແຜນຂອງ ພ�່ແມ່  ສວັດດິການຂອງນັກຮຽນ 
ແລະບັນຫາ ອື່ນໆທ່ີພົວພັນກັບການປະສານງານການ ຈົດຊ່ືເຂ້ົາຮຽນ.  ຂ�້ມູນທ່ີເອົາໃຫ້ຢູ່ໃນຟອມນ້ີ 
ອາດຈະຖືກເປີດ ເຜີຍຕ�່ໂຮງຮຽນອື່ນ ແລະ ຖືກກ�ານົດໂດຍ ທາງກົດໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໃຫ້ຂ�້ມູນນີ້ 
ເປັນການສມັກໃຈກ�ຕາມ ຖ້າທ່ານບ�່ໃຫ້ຂ�້ມູນ ທຸກໆຢ່າງ ຫຼື ຢ່າງໃດ ຢ່າງນຶ່ງ ມັນກ�ອາດຈະ ເປັນການຈ�າກັດ 
ຄວາມສາມາດຂອງ Department ທ່ີຈະຊ່ວຍ ທ່ານໄດ້ໃນທັນທີ ໃນການປະສານງານ ເລື້ອງໃບສມັກຮຽນໃນ 
ໂຮງຮຽນຫຼວງຣັດ NSW ຂອງລູກທ່ານໃນ ອະນາຄົດ. ຂ�້ມູນນ້ີ ຈະຖືກເກັບໄວ້ຢ່າງປອດໃພ.  ທ່ານສາມາດ 
ເຂົາເບ່ິງ ດັດແກ້ຂ�້ມູນສ່ວນຕົວຢ່າງໃດນ່ຶງທ່ີ ທ່ານໄດ້ເອົາໃຫ້ໂດຍການ ຕິດຕ�່ຫາໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານ.

ວັນທີ
Date

	 ວັນທີ						 	ເດືອນ	 ປີ

ສ�າລັບບັນດານັກຮຽນທ່ີພວມເຂົ້າໂຮງຮຽນ ປະຖົມຫຼວງ ກະຣຸນາສົ່ງຟອມນີ້
ກັບຄືນໄປ ຫາໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງລູກທ່ານ. ສ�າລັບບັນ  
ດານັກຮຽນທ່ີບ�່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼວງກະຣຸນາສ່ົງຟອມນ້ີໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ 
ມັທຍົມຫຼວງທ່ີເປັນໂຮງຮຽນທ່ີທ່ານເລືອກເປັນທີນ່ຶງເພ່ືອຈົດຊ່ືເຂົ້າຽນ.  
ຟອມສເນີຄວາມສົນໃຈໝົົດທຸກຟອມຕ້ອງຖືກສົ່ງກັບ ຄືນໄປຕາມ ຫຼື ກ່ອນ
ວັນທີທີ່ບົ່ງໄວ້.

http://www.education.nsw.gov.au
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