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Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc  
biệt – Mẫu Chấp thuận 
của Cha mẹ (CFMD141)

V5 CFMD141 Tháng 1 năm 2015

Tôi hiểu rằng có thể tôi sẽ phải trả tiền mua tài liệu cho con tôi sử dụng trong SRI, và tiền  
này sẽ được thu một lần sau khi xác định liệu có giảng dạy SRI tại nhà trường hay không 

Có thể truy cập Chính sách Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt của Bộ Giáo dục và Phát triển Mần non tại:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx                               

 

Tên Trường: 

Mẫu này dành cho học sinh lớp:

Mẫu này cung cấp cho cha mẹ học sinh cơ hội để cho biết liệu họ có muốn ghi danh cho (các) con mình theo học Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt (SRI) hay 
không. Khi mẫu này được gửi trả lại và được nhà trường đánh giá, hiệu trưởng nhà trường sẽ quyết định có giảng dạy SRI tại nhà trường hay không.

Nhà trường đã được một/các thiện nguyện viên Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt tiếp cận và đề nghị giảng dạy SRI trong những tôn giáo sau:

Tôn giáo Tổ chức/Nhà cung cấp Thông tin bổ sung (tên thiện 
nguyện viên, liên kết tôn giáo/
nhà thờ đỡ đầu)

Phút/giờ 
một tuần, 2 
tuần/tháng 

Độ dài 
Chương trình 
(ví dụ: 1 tháng, 
học kỳ 2 hoặc 1 
năm)

Phí Dự tính 
Tối đa

 

Nếu tại thời điểm ban hành mẫu này không có sẵn chi tiết của từng thiện nguyện viên (tên của họ, tổ chức cấp chứng chỉ và tổ chức tôn giáo), 
chúng sẽ được cung cấp cho cha mẹ học sinh trước khi bắt đầu chương trình, hoặc qua bản tin nhà trường, thông tin có thể lấy từ phòng lễ tân 
nhà trường, hoặc qua các hình thức phù hợp theo hướng dẫn của nhà trường. Khi nhận được thông tin này, cha mẹ học sinh sẽ có thể rút (các) 
con mình ra khỏi SRI nếu muốn. Cha mẹ học sinh có thể rút (các) con mình ra khỏi SRI vào bất cứ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn 
bản cho hiệu trưởng nhà trường.

Tôi khẳng định  rằng tôi đã đọc và hiểu Thông tin Chấp thuận của Cha mẹ Học sinh về SRI tại trang 2 

Quý vị có chấp thuận cho (các) con quý vị tham gia SRI nếu được giảng dạy tại nhà trường hay không?

Nếu quý vị đã chọn đồng ý, đề nghị quý vị ghi chi tiết của (các) con quý vị:                                   

Họ tên học sinh Tên học sinh Lớp Quý vị chấp thuận tham gia SRI cho Tôn giáo 
nào nêu trên?  

(đề nghị đánh dấu tích)

(đề nghị đánh dấu tích)

(đề nghị đánh dấu 
tích vào 1 ô)

CÓ

 KHÔNG

Tên Cha/Mẹ/Người giám hộ:  ..............................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................................................

Chữ ký:  ....................................................................................................................................................                                     Ngày: ............/............/..............

Nếu quý vị muốn (các) con quý vị tham gia SRI, hãy đánh dấu tích vào chữ đồng ý và gửi lại mẫu này chậm nhất vào ngày nêu trên. Quý vị lưu ý, 
nếu quý vị không gửi lại mẫu này, được hiểu rằng quý vị không chấp thuận cho (các) con của quý vị tham gia SRI nếu được giảng dạy tại nhà trường. 

Ngày ban hành mẫu:

Đề nghị gửi lại chậm 
nhất vào:

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx


Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt – Thông tin Chấp thuận của Cha mẹ Học sinh
Việc cung cấp Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt (SRI), được thực hiện bởi các nhà thờ và nhóm tôn giáo khác, tại các trường công lập được chấp 
thuận theo khoản 2.2.11 của Đạo luật Cải cách Giáo dục và Đào tạo 2006.

Chính sách Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt
SRI chỉ có thể được đề nghị và giảng dạy theo chính sách của Bộ và Chỉ đạo MD141 của Bộ trưởng. SRI chỉ có thể được đề nghị khi nhà 
trường được tiếp cận bởi một/các giảng viên tôn giáo thiện nguyện có bằng cấp và được chấp thuận và nhà trường có các nguồn lực 
để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và bảo đảm thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ học sinh khi tham gia SRI. SRI chỉ được 
phép giảng dạy trung bình không quá 30 phút mỗi tuần.

Nhà trường cung cấp cho cha mẹ học sinh mẫu này nếu được tiếp cận bởi một thiện nguyện viên SRI có bằng cấp và được chấp thuận. 
Khi mẫu này được cung cấp cho cha mẹ học sinh và được gửi trả lại nhà trường, hiệu trưởng nhà trường sẽ quyết định liệu có đủ nguồn 
lực để giảng dạy SRI tại trường hay không.

MD141 và chính sách có sẵn trên mạng tại http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx 
 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx

Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt là gì?
SRI là chỉ dẫn về những niềm tin tôn giáo và những giáo lý của một tôn giáo, và khác với Giáo dục Tôn giáo Tổng quát (GRE). GRE là giáo 
dục về các tôn giáo (có hoặc không bao gồm việc sử dụng các đại diện của một niềm tin cụ thể để giải thích việc vận hành và cấu trúc 
niềm tin của tôn giáo của họ), còn các chương trình SRI là chỉ dẫn về một tôn giáo cụ thể và có thể bao gồm những nghiên cứu về kinh 
thánh và chỉ dẫn cách sống và ứng xử phù hợp với những giáo lý của một niềm tin cụ thể.

SRI không cung cấp thông tin tổng quát về tất cả các niềm tin hay tôn giáo. Mỗi SRI là chỉ dẫn về một niềm tin, được giảng dạy bởi một 
nhà thờ hoặc nhóm tôn giáo khác. Với tính chất tôn giáo của chương trình, Bộ Giáo dục và Phát triển Mầm non không phê duyệt nội 
dung chương trình được sử dụng để giảng dạy SRI bởi những giảng viên thiện nguyện có bằng cấp.

Ai cung cấp Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt?
Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt trong trường học thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau bao gồm: Đạo Cơ đốc, Đạo Thiên chúa, Đạo Cơ đốc 
Chính thống, Đạo Do thái, Đạo Phật, Đạo Hin-Đu, Đạo Hồi, Đạo Bà-Hai, và Đạo Sihk. Những tôn giáo được giảng dạy tại các trường học sẽ 
thuộc vào việc giảng viên nào tiếp cận nhà trường. Hiện nay những tổ chức cấp bằng cho các Giảng viên Tôn giáo Đặc biệt bao gồm:

Những giảng viên thiện nguyện liên kết với một nhà thờ hoặc tổ chức tôn giáo. Vai trò của họ không phải là một giáo viên. Để được cấp 
bằng, họ phải thực hiện đào tạo thông qua một trong những nhà cung cấp được liệt kê bên trên và phải ký tên tuân thủ quy tắc hành vi 
quy định cách thức hành xử của họ tại một trường công lập. Một trong các yêu cầu của việc cấp bằng là những thiện nguyện viên phải 
có Kiểm tra Làm việc với Trẻ em còn giá trị.

Tham gia Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt
Việc tham gia Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt là tự nguyện. Nhà trường không thể tự động xếp học sinh vào SRI, trừ khi cha mẹ học sinh chấp thuận 
cho phép học sinh đó tham gia (tự nguyện tham gia). Tài liệu SRI có sẵn trên mạng và tại tổ chức cung cấp SRI để cha mẹ học sinh nghiên cứu.

Cha mẹ học sinh phải hoàn thành mẫu này và gửi lại cho nhà trường nếu muốn con mình tham gia SRI, nếu được giảng dạy tại trường. 
Nếu mẫu này không được gửi lại cho nhà trường, học sinh sẽ không được tham gia SRI, nếu được giảng dạy tại trường. Những học sinh 
không tham gia SRI sẽ được tham gia các hoạt động giáo dục có giá trị nằm ngoài chương trình học căn bản trong một lớp học hoặc 
không gian học tập riêng, khác với những học sinh tham gia SRI.

Quý vị có thể dừng việc (các) con của quý vị tham gia Chỉ dẫn Tôn giáo Đặc biệt vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi văn bản thông 
báo cho hiệu trưởng nhà trường.

Để biết thêm thông tin
Có thể xem MD141 và chính sách của Bộ tại http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx  

Parent Consent Form CFMD141- version 1 17/6/14

Tôn giáo Tổ chức/Nhà cung cấp
Trang mạng của nhà cung cấp để 
biết thêm thông tin  

Số điện thoại nhà 
cung cấp

Đạo Cơ đốc Đoàn Mục sư ACCESS http://www.accessministries.org.au/ 1800 063 341

Đạo Thiên chúa Văn phòng Giáo dục Đạo Thiên chúa http://www.ceomelb.catholic.edu.au/ 9267 0228 

Đạo Hồi Arkan Toledo / Hội đồng Hồi giáo Victoria http://arkan.org.au/ 1300 857 797

Đạo Do thái Ban Giáo dục Do thái Thống nhất http://www.ujeb.org.au/ 9038 5028 

Đạo Phật

Tôn giáo vì nước Úc Hòa bình (RfP)

http://religionsforpeaceaustralia.org.au/

Đạo Cơ đốc Chính thống

Đạo Bà-Hai

Đạo Sihk

Đạo Hin-Đu

http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx
http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx
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