21 Tháng Tám 2020
Các gia đình Blackfriars thân mến

Re: Ghi danh Blackfriars
Năm nay chúng ta đã đến giữa Học kỳ 3, tôi muốn nhắc qúy vị về một số mốc thời gian quan trọng liên
quan đến việc ghi danh tại Blackfriars tại đây. Những lời nhắc này dành cho các gia đình có con trai muốn
bắt đầu nhập học vào năm 2022 và những người có thể đang xem xét các sắp xếp đăng ký nhập học thay
thế vào năm 2021.
Tôi cũng nhân cơ hội này để thông báo cho qúy vị về một công cụ quan trọng về "phúc lợi" mà Catholic
Education SA sẽ cung cấp cho các trường học vào tuần tới. Xin vui lòng tham khảo phần kết luận của thư
này để biết thêm thông tin.
2022 Sinh viên bắt đầu
nhân viên của chúng tôi hiện đang xử lý đơn đăng ký ghi danh cho tất cả các Cấp độ Năm để bắt đầu nhập
học tại Blackfriars vào năm 2022.
Theo một sự phát triển thú vị đối với Blackfriars, nhu cầu ghi danh hiện tại cho thấy rằng các vị trí có sẵn
trong Lễ tân, Lớp 7 và Lớp 8 sẽ bị giới hạn từ năm 2022 trở lên. Do đó, nếu qúy vị đã có con trai theo học tại
Blackfriars và có ý định đăng ký (các) em trai của nó để nhập học trong tương lai, tôi khuyến khích qúy vị
liên hệ với Người đăng ký Blackfriars, Linda Gavranic càng sớm càng tốt để bắt đầu quá trình ghi danh và
tránh thất vọng.
Nếu qúy vị biết về việc gia đình và bạn bè khác xem xét Blackfriars cho (các) con trai của họ trong những
năm tới, tôi khuyến khích qúy vị chia sẻ thông tin này với họ.
Ghi danh Blackfriars
Tôi chân thành hy vọng rằng Blackfriars là trường học được lựa chọn cho nam sinh và gia đình của họ và sẽ
vẫn là trường được lựa chọn trừ khi các gia đình di chuyển giữa các tiểu bang hoặc đến một vùng ngoại ô
xa xôi nơi mà việc vận chuyển đến Blackfriars trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nếu vì bất kỳ lý do gì qúy vị đang
cân nhắc chuyển trường học cho con trai mình vào năm 2021, tôi khuyến khích qúy vị liên hệ với tôi để trao
đổi chuyện mật về tình hình và hoàn cảnh đang ảnh hưởng đến quyết định của qúy vị. Ngoài ra, cũng có thể
liên hệ với ông Frank Ali, Trưởng phòng Tiểu học hoặc ông David Ruggiero, Phó Hiệu trưởng (Trung học).
Chi tiết liên hệ để gặp Ông Simon Cobiac
Trợ lý điều hành: Mary Surman ( 8169 3903 hoặc là  msurman@bps.sa.edu.au)
Chi tiết liên hệ để gặp Ông Frank Ali hoặc là Ông David Ruggiero
Quyền trợ lý cá nhân: Loana Liew ( 8169 3965 hoặc là  llieu@bps.sa.edu.au)

Rút một học sinh khỏi Blackfriars và nghĩa vụ hợp đồng của qúy vị
Xin vui lòng nhớ lại Hợp đồng Ghi danh mà qúy vị đã ký và điều khoản trong thỏa thuận nêu rõ “khi một học
sinh bị rút khỏi Blackfriars, (các) phụ huynh / người chăm sóc ghi danh PHẢI cung cấp thông báo tối thiểu
cho một học kỳ bằng văn bản gửi tới Hiệu trưởng.”
Nếu một học sinh bị rút lại trước khi có thông báo bắt buộc của một học kỳ, hoặc không được Hiệu trưởng
phê duyệt trước miễn trừ, một khoản Phí Thông báo Trễ tương đương với lệ phí của một học kỳ của
trường.
Lý do cho thời gian thông báo là Blackfriars, giống như bất kỳ trường học nào, thiết lập sĩ số lớp học, lựa
chọn môn học và môn tự chọn dựa trên thông tin nhận được từ phụ huynh trong Học kỳ 2 của năm trước.
Chi phí chính cho ngân sách hàng năm của chúng tôi là việc sử dụng nhân viên mà chúng tôi sắp xếp một
cách có hệ thống cho số học sinh và lớp học như được tính toán sau khi lựa chọn môn học cho năm sau. Do
đó, quyết định muộn của các gia đình để rời trường học của chúng tôi trở thành một vấn đề tài chính
nghiêm trọng đối với Blackfriars vì chi phí ngân sách dự báo của chúng tôi đã bị khóa trong năm trước.
Sáng kiến An sinh - Xung kích Lớp học 'Đăng ký'
Động lực thay đổi của những thời điểm đầy thử thách này tiếp tục cho thấy rằng các mối quan hệ, danh
tính, sự thuộc về và học tập của con trai qúy vị là điều cần thiết cho hạnh phúc và thành công của chúng ở
trường.
Học kỳ này, mỗi học sinh tại một trường Công giáo ở Nam Úc sẽ tham gia vào một cuộc Đăng ký Pulse Lớp
học trực tuyến đơn giản. Kiểm tra này được phát triển để tìm hiểu xem học sinh hiện đang cảm thấy thế
nào về trải nghiệm của họ ở trường.
Cuộc khảo sát tại Blackfriars được điều chỉnh để cho phép (các) giáo viên của con trai qúy vị kiểm tra và
cung cấp phản hồi và hỗ trợ ngay lập tức cho chúng. Việc nhận phòng sẽ được thực hiện trong tuần từ ngày
24 đến ngày 28 tháng 8.
Tôi ý thức rằng cuộc sống ở trường có những thăng trầm, nhưng tôi cũng tin tưởng rằng giáo viên của con
trai qúy vị muốn hiểu cảm giác của chúng để họ có thể hỗ trợ qúy vị và con trai qúy vị đáp ứng nhu cầu xã
hội, tình cảm và học tập của chúng.
Để thực hiện điều này, giáo viên của con trai qú vị và tôi sẽ có quyền truy cập câu trả lời của họ để tạo điều
kiện theo dõi và hỗ trợ theo yêu cầu. Hãy yên tâm, với tư cách là người chăm sóc chính của con trai qúy vị,
mọi hỗ trợ cần thiết sẽ được thông báo và thảo luận trước với qúy vị.
Trân trọng,

SIMON COBIAC
PRINCIPAL

