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PARENT COMMITMENT 

 
 
I/We   
 
as parents of  

upon enrolment of our child are prepared to accept the values of the Gospel to which the school 

is committed. We will support the school in its endeavours to achieve a total education for our 

child. We understand that all students – Catholic and Non-Catholic – will actively participate in 

Religious Education including the Sacramental Programs for Reconciliation, Eucharist and 

Confirmation. 

 
We will support the school during our child’s time at St. Joseph’s Catholic Parish Primary 
School by: 
 
1. Being active in the Catholic life of the school, ie liturgical celebrations, sacraments, Religious 

Education classes, family evenings and other activities organised by the school.  

2. Being prepared to meet our financial responsibilities for the ongoing enrolment of our child. 

3. Participating in the life of the school by attending parent information sessions, parent/teacher 
interviews, concerts or school performances and any other school based activity. 

4. Supporting your child’s involvement in activities such as excursions, swimming, school camp 
and sporting events. 

5. Supporting the Safe School practices by adhering to the Child Safe Code of Conduct. 

6. Advising the school of any medical, psychological or behavioural issues that may affect the 
child’s performance at school and providing the appropriate reports and documentation. 

7. Advising the principal of any Court Order(s) that may exist in regard to the child, or any changes 
to such Court Order(s) and provide a copy of the Court Order(s) and any subsequent changes 
for the child’s school file eg. home address and contact telephone numbers. 

    
MEDICAL APPROVAL 
During school hours students sometimes have accidents or become ill. If parents cannot be 
contacted the School Principal, Deputy or Teacher in Charge of any excursion will seek 
appropriate medical, surgical or ambulance treatment for the safety and health of the child. 
 
I authorise the school to seek such treatment as may be required and I understand I will be 
responsible for any medical, hospital or ambulance costs incurred in treating my child. 
 
PARENT / GUARDIAN   
 
DATE                                                            

 
Attendance at St. Joseph’s Parish School does not guarantee  

placement at a Catholic Secondary School 
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LỜI CAM KẾT CỦA  PHỤ HUYNH 

 

 

Tôi/Chúng tôi tên là ....................................................................................................... 

 

Là phụ huynh của em ....................................................................................................... 

Khi xin học cho con em, chúng tôi đã đồng ý vâng theo những giá trị Phúc Âm mà nhà trường gìn giữ. 

Chúng tôi sẽ ủng hộ nỗ lực của trường: cung cấp một nền giáo dục toàn vẹn cho con em chúng tôi. Chúng 

tôi hiểu rằng tất cả các học sinh – Công giáo hoặc không Công giáo - đều được sinh hoạt và học môn Tôn 

giáo bao gồm các chương trình Thánh Lễ như Lễ Hòa Giải, Lễ Ban Thánh Thể, và Thêm Sức.  

 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ trường Tiểu học Công giáo thuộc Giáo xứ St Joseph trong lúc con tôi đang theo học 

bằng cách:   

 

8. Tích cực sinh hoạt tôn giáo tại trường, như tham gia vào các buổi lễ, buổi cầu nguyện, các buổi học Đạo 

trong lớp, các buổi họp với gia đình vào buổi chiều, và những sinh hoạt Đạo do trường tổ chức.  

9. Hoàn thành trách nhiệm đầy đủ về việc đóng tiền học phí và lệ phí cho con em. 

10. Tham gia vào hoạt động của nhà trường như đến dự các buổi thông tin cho phụ huynh, đến dự các buổi 

phỏng vấn với  giáo viên lớp, xem biểu diễn văn nghệ, hoặc xem các hoạt động khác của trường. 

11. Giúp đỡ trường trong những hoạt động của học sinh, như giúp khi học sinh đi du khảo, học bơi, trại 

trường, và những hoạt động thể thao.  

12. Giúp đỡ và ủng hộ trường thực hiện việc giữ gìn an toàn trong trường học bằng sự hiểu biết và tuân theo 

các quy định về an toàn cho trẻ em. 

13. Thông báo cho trường biết những vấn đề của học sinh liên quan đến sức khoẻ, y tế, tâm lý, thái độ, có thể 

ảnh hưởng đến việc học của em ở trường; cung cấp cho trường các hồ sơ và tài liệu liên quan. 

14. Thông báo cho Hiệu Trưởng biết về Pháp Lệnh của Toà, nếu có, liên quan đến học sinh; hoặc thông báo về 

những thay đổi trong Pháp Lệnh của Toà; cung cấp cho trường bản sao của các Pháp Lệnh và những thay 

đổi đi kèm để trường lưu giữ trong hồ sơ như địa chỉ và các số điện thoại để liên lạc.  

 

CHẤP THUẬN VỀ SĂN SÓC Y TẾ 

Học sinh có đôi khi bị thương hay bị đau ốm đang lúc ở trường. Nếu không liên lạc được với phụ huynh 

thì Hiệu Trưởng trường, Phó Hiệu Trưởng, hoặc Giáo viên phụ trách du khảo sẽ lo việc săn sóc y tế, phẫu 

thuật, hoặc xe cứu thương cho học sinh, để bảo đảm sự an toàn và sức khoẻ cho em.   

 

Tôi ủy quyền cho trường được phép săn sóc y tế cho con em tôi nếu thấy cần thiết, tôi hiểu rằng tôi có 

trách nhiệm phải trả những phí tổn về y tế, bịnh viện, xe cứu thương nếu có khi trường săn sóc con em tôi. 

 

 

PHỤ HUYNH / NGƯỜI BẢO HỘ  __________________________________________________ 

 

NGÀY _________________________________ 

 

   Học sinh của trường Tiểu Học  Giáo xứ St Joseph không được bảo đảm sẽ có chỗ 

học ở trường Trung học Công giáo 

 


