
 

Thứ năm, ngày 28 tháng 10 năm 2020 

Các gia đình thân mến 

Hội đồng trường Blackfriars sẽ họp trong những tuần tới để xem xét ngân sách của trường và đưa ra mức học 
phí cho năm 2021. Nhiều yếu tố được xem xét trong quá trình này, bao gồm tình trạng tài chính tổng thể của 
trường; hoạch định các chương trình và cơ sở thực hành tốt nhất; hỗ trợ các gia đình có con em học tại các 
trường Công giáo khác và những người có nhu cầu tài chính. 

Một phần quan trọng khác của quá trình này là xem xét các nguyên tắc và khuyến nghị từ cơ quan quản lý của 
chúng tôi. 

Như bạn có thể biết, Blackfriars không thuộc thẩm quyền của Giáo dục Công giáo Nam Úc; chúng tôi được 
quản lý bởi Tỉnh Dòng Đa Minh của Assumption (Úc và New Zealand). Tuy nhiên, Hội đồng Blackfriars cam kết 
kết hợp các mục tiêu của Ủy ban Nam Úc về Trường học Công giáo (SACCS) và chương trình Làm cho Giáo dục 
Công giáo Giá cả phải chăng hơn trong các kế hoạch của mình. 

Vào năm 2019, trước khi có sáng kiến về khả năng chi trả của SACCS, Hội đồng Blackfriars đã tiến hành đánh 
giá quan trọng về cấu trúc và hoạt động của trường. Vào năm 2020, chúng tôi đã thực hiện những thay đổi 
quan trọng sau: 

• Giảm học phí từ 10% đến 30% mỗi năm cho các cấp học từ Tiếp nhận đến lớp 7, tạo ra biểu phí rõ 
ràng hơn cho các năm THCS 

• Không tăng học phí từ Lớp 8 đến Lớp 12 
• Nhân đôi chiết khấu cho các gia đình có con em học tại các trường Công giáo khác 
• Loại bỏ phí ghi danh cho các nam sinh chuyển đến Lễ tân từ Trung tâm Giáo dục sớm đồng giáo dục 

đã đoạt giải của trường 

Hơn nữa, để đối phó với tác động kinh tế bất lợi của đại dịch COVID-19, Hội đồng Blackfriars đã cung cấp mức 
trợ cấp phí chưa từng có cho các gia đình bị ảnh hưởng trong cộng đồng của chúng tôi trong suốt năm 2020. 

Trong kế hoạch cho năm 2021, Hội đồng Blackfriars và Tiểu ban Tài chính nhận thức được những cam kết và 
hy sinh mà gia đình chúng tôi thực hiện để con trai họ được học ở Blackfriars. Chúng tôi vẫn cam kết tuyệt đối 
về việc quản lý cẩn thận từng đồng đô la đầu tư vào việc học của con trai bạn trong trường của chúng tôi. 

Nếu bạn chưa làm như vậy, chúng tôi khuyến khích bạn giúp chúng tôi đặt ra các ưu tiên chiến lược cho 
những năm tới, bằng cách hoàn thành khảo sát cộng đồng của chúng tôi: https://bit.ly/3mqfThL 

Với sự hỗ trợ và phản hồi của bạn, Blackfriars Board sẽ được trang bị tốt để duy trì cơ cấu học phí hợp lý, giúp 
đỡ những người có nhu cầu, và trên hết, cung cấp một nền giáo dục Công giáo chuyên biệt cho tất cả trẻ em 
trai trong cộng đồng của chúng tôi. 

Thông tin thêm về phí và cơ cấu tài chính năm 2021 sẽ được công bố cho các gia đình vào giữa tháng 11. 

Trân trọng 
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