
Thư gởi Phụ huynh #1   
Những ý kiến về trường lớp của nhân viên, phụ huynh và học sinh rất quan trọng.  Vì vậy, từ ngày thứ Hai 6/6 

tới thứ Năm 23/6 nhà trường xin mời cộng đồng trường gồm: nhân viên, phụ huynh và học sinh đóng góp ý 

kiến trong chương trình BCE Nghe Ý Kiến 2022.  Kết quả của cuộc tham khảo ý kiến này sẽ là hướng đi cho 

trường St Mark trong tương lai và phát triển.  Các kết quả này cũng sẽ đóng góp các tin tức quý báu cho BCE 

trong cách sắp xếp công việc của các trường Công giáo trong tương lai.   

 

Những điều phụ huynh cần biết 

Để giữ đúng quyền riêng tư và bảo mật, một nhóm chuyên viên khảo sát – Austalian Survey Research - đã 

được mướn để thực hành đợt tham khảo ý kiến này thay mặt cho trường ta và BCE.  

 

Xin các phụ huynh tham gia đóng góp ý kiến, hãy an tâm là khi kết quả được thông báo cho nhà trường, sẽ 

không có đính kèm theo tên của quý vị.  Nghĩa là nhà trường chỉ nhận được ý kiến chung của các phụ huynh 

đã tham gia góp ý mà thôi. 

 

Cả các em học sinh từ Lớp 4 đến Lớp 12 cũng tham gia vào cuộc góp ý này tại trường học.  

 

Xin lưu ý là ban giám hiệu và thầy cô giáo lớp có thể đọc được những điều góp ý của các em.  Những ý kiến 

của các em sẽ được liên kết với việc học để giúp cho thầy cô biết được những nhu cầu trong việc học hành 

của các em.  

Xin yên tâm là những điều góp ý sẽ được giữ kín, và được lưu lại cẩn thận theo đúng Luật Bảo Vệ Tin Tức 

Riêng Tư, Information Privacy Act 2009 (Qld) – là sẽ không có chuyện đăng tải hay để lộ tin tức gì có kèm tên 

của người góp ý.   

Nếu phụ huynh không muốn con em tham gia góp ý, xin điền cái đơn ngắn này trước ngày thứ Hai 23/5.  

Nếu có gì thắc mắc thêm, xin liên lạc với thầy hiệu phó Gerard Marsh hay các cô Christine/ Huệ 3372 3408.   

 

Là người quan trọng trong việc giáo dục con em, nên những ý kiến của Phụ huynh rất quý hoá đối với nhà 

trường.  Xin cám ơn quý vị đã giúp đỡ cộng đồng trường và tham gia cuộc tham khảo BCE Nghe Ý Kiến 2022. 

https://smsurveys.com.au/n/b3jsNgq

