Vietnamese
THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ ĐƠN XIN HỌC
Để đăng ký đi học cho con em, phụ huynh cần phải điền đơn xin học (Student Registration Form). Quý vị có thể đến
trường mình muốn đăng ký để lấy đơn hoặc vào trang Web của District, điền đơn trên mạng, in ra, và ký tên. Khi đi
đăng ký, xin quý vị vui lòng mang theo đơn đã điền sẵn, kèm theo giấy tờ có chứng minh địa chỉ hiện hành, giấy chứng
nhận tên, ngày sinh, và quốc tịch của con em quý vị.
Nếu quý vị là phụ huynh của du học sinh hoặc học sinh mới định cư Canada, xin vui lòng liên hệ One World…One
Centre hoặc vào trang web để tìm hiểu thêm thông tin:
One World…One Centre
12050 – 95A Street
780-944-2001
Thắc mắc về đơn đăng ký xin học (Student Registration Form)?
Xin vui lòng liên hệ đến trường mà quý vị muốn đăng ký hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho hệ thống trường Công Giáo
Edmonton (Edmonton Catholic Schools) qua điện thoại số 780-441-6000 hoặc email theo địa chỉ info@ecsd.net
Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân
Việc thu thập tất cả những thông tin cá nhân có liên quan đến đơn đăng ký xin học chỉ nhằm mục đích cho việc đăng
ký học của học sinh và vấn đề giáo dục. Theo quy định đăng ký và hiệp ước thỏa thuận, một số thông tin cá nhân sẽ
được tường trình lên Bộ Giáo Dục Tỉnh Alberta (Alberta Education). Thông tin này được ấn hành qua Bộ Luật Giáo
Dục của Tỉnh Alberta (Alberta School Act), Phần 33 (c) của Bộ Luật Bảo Vệ Thông Tin và Quyền Tự Do Cá Nhân của
Alberta (Alberta’s Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ bởi phân
hành của Bộ Luật Bảo Vệ Thông Tin và Quyền Tự Do Cá Nhân của tỉnh Alberta. Nếu quý vị có thắc mắc về việc thu
thập và sử dụng thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ Hiệu Trưởng của trường con em quý vị.
Trên trang 4 của đơn đăng ký xin học, phụ huynh/người bảo hộ cần liên hệ đến một số hồ sơ sau đây. Xin vui lòng
đọc và ký tên thỏa thuận vào những chỗ thích hợp:
Thỏa Thuận về Trách Nhiệm Sử Dụng của Học Sinh
Đây là hồ sơ thỏa thuận về trách nhiệm của học sinh trong việc sử dụng những tài liệu thông tin của Hệ Thống
Trường Công Giáo, chẳng hạn như việc sử dụng computer, internet và email.
Sử Dụng và Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân
Đây là hồ sơ về việc thông báo khi nào hoặc làm thế nào nhân viên của nhà trường sẽ thu thập và sử dụng
thông tin cá nhân của con em quý vị.
Hướng Dẫn vào Trang Web Công Cộng của District
Qua hồ sơ này, quý vị sẽ biết được khi nào và những thông tin cá nhân nào sẽ được đăng tải trên trang web
của District.
Trên trang 4 của đơn đăng ký xin học, có một phần được gọi là Thỏa Thuận Tham Gia Vào Hoạt Động Truyền
Thông (Media Participation Consent). Xin vui lòng đọc và đánh dấu vào tất cả những phần mà quý vị đồng ý.
Phần cuối của trang 4 có nêu rõ hệ thống trường Công Giáo Edmonton yêu cầu quý phụ huynh đồng ý việc sử dụng
email như là một phương tiện để liên lạc thông tin với nhà trường. Thông tin có thể bao gồm những quảng cáo và giới
thiệu có liên quan đến các sinh hoạt của nhà trường, chẳng hạn như các chương trình ăn trưa, các buổi đi dã ngoại, sổ
lưu bút của nhà trường, chụp hình học sinh hoặc các hoạt động tương tự khác. Nếu không có sự đồng ý của quý phụ
huynh, nhà trường không thể gởi các thông tin này qua email. Nếu quý vị không đồng ý sử dụng email với mục đích
nêu trên, quý vị sẽ chỉ nhân được những thông báo về các buổi điểm danh của các em và những thông tin khẩn cấp
khác.

