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Enrolment Policy 
 

 

 

St. Joseph’s Catholic Parish Primary School has been established to provide an education for 

the children of Catholic families in the Parish of St. Joseph’s Springvale. 

St. Joseph’s School is a multicultural community of people sharing a common belief 

in a Catholic concept of life centred on Jesus Christ. We offer students a teaching-

learning program permeated with the values and spirit of the Gospel. We are 

committed to achieve a total education for our children. 

 St. Joseph’s School Vision Statement 

 

Families wishing their children to enrol at St. Joseph’s complete an Application for Enrolment 

form with the necessary documentation and submit it to the school office. Families are invited 

to attend an interview with their child to discuss their child’s educational needs and school 

expectations. The interview also ensures that St. Joseph’s is the most suitable school for the 

placement of the child. This interview is conducted by either the Principal or Deputy 

Principal. The family may also have an interview with the Parish Priest. 

 

An application to enrol does not presume automatic enrolment at St. Joseph’s. The final 

decision to accept any enrolment rests with the Parish Priest. 

 

The priority of enrolment at St. Joseph’s is in accordance with the Archdiocese of Melbourne 

Enrolment Policy 2.4 (Revised 2009). 

 

In accordance with the Archdiocese of Melbourne Enrolment Policy (2009), priority of 

enrolment will be given in the following order: 

1. Catholic children who are residents of the parish. 

2. Children who have a sibling currently enrolled at St. Joseph’s. 

3. Catholic children who do not reside in the parish but are recognised as parishioners 

by the Parish Priest. 

4. Catholic children from other parishes (for pastoral reasons). 

5. Children from non-Catholic Eastern churches who reside in the parish. 

6. Children from non-Catholic Eastern churches who reside outside the parish. 

7. Other Christian children who reside in the parish. 

8. Other Christian children who reside outside the parish. 

9. Non-Christian children who reside in the parish. 

10. Non-Christian children who reside outside the parish. 

 

The school may also consider the application for enrolment from non-Christian families 

subject to the following criteria: 

A. Availability of places in the classroom. 

B. Desire by the family for an education that is centred on the Catholic ethos. 

C. Commitment to support and be active in the Catholic life of the school, ie liturgical 

 celebrations, sacramental programmes, Religious Education classes, family evenings 

 and other activities organised by the school. 

D. Approval of enrolment by the Parish Priest. 

 

If an enrolment does not satisfy the above criteria but there is a pastoral 

consideration, the enrolment will be considered on its merits. 

Attendance at St. Joseph’s Primary School does not guarantee placement at a Catholic 

Secondary School. 
 



St Joseph’s Catholic Parish Primary School, Springvale 

Enrolment Policy, 2020 

 

Quy định cho việc ghi danh xin học 

 

 

Trường Tiểu học Công giáo St. Joseph được thành lập để dạy con em các gia đình Công 

giáo cư ngụ tại Giáo xứ St. Joseph vùng Springvale. 

Trường St.Joseph là một cộng đồng đa sắc tộc chia xẻ một đức tin chung vào đạo 

Công giáo và Chúa Giê-Su. Ở trường chúng tôi, kiến thức của học đường được 

thấm nhuần tinh thần bác ái vị tha của Phúc Âm. Chúng tôi ước nguyện làm thế 

nào để học sinh nhận được một nền giáo dục đầy đủ về mọi mặt.  

 Quan điểm của Trường St. Joseph 

Khi xin cho con em vào trường St Joseph phụ huynh cần điền vào Đơn Xin Học 

(Enrolment form) và gởi đơn này cho văn phòng cùng với các giấy tờ cần thiết. Gia đình 

quý phụ huynh và  cháu bé sẽ được mời đến trường để thảo luận về nhu cầu học tập của 

em và những yêu cầu của trường. Buổi gặp mặt này cũng để xác định trường St Joseph có 

phải là ngôi trường thích hợp nhất cho em hay không, phụ huynh sẽ tiếp xúc với thầy 

Hiệu Trưởng hoặc thầy/cô Hiệu Phó. Gia đình có thể sẽ được gặp Linh Mục của Giáo xứ 

trong một buổi phỏng vấn. 

Nộp Đơn Xin Học không có nghĩa là cháu bé có chỗ học ngay, Linh Mục của Giáo Xứ sẽ 

là người quyết định xem con em phụ huynh có đưọc nhận hay không.  

Trường St Joseph chấp hành Luật Ghi Danh 2.4 (Revised 2009) của Địa Phận Melbourne.  

Theo luật của Luật Ghi Danh 2.4 (Revised 2009) Địa Phận Melbourne các ưu tiên được 

sắp xếp theo thứ tự như sau: 

1. Học sinh theo đạo Công Giáo sống trong giáo xứ. 

2. Học sinh có anh chị em đang học ở trường St. Joseph’s. 

3. Học sinh theo đạo Công Giáo, không sống trong khu vực giáo xứ này nhưng được 

Linh Mục Giáo Xứ biết là người của giáo xứ.  

4. Học sinh theo đạo Công Giáo và sống trong giáo xứ khác (vì lý do mục vụ). 

5. Học sinh thuộc giáo phái không-Công Giáo ở miền Đông và sống trong giáo xứ.  

6. Học sinh thuộc giáo phái không-Công Giáo ở miền Đông và sống ngoài giáo xứ.  

7. Học sinh theo các giáo phái Thiên Chúa khác và sống trong giáo xứ . 

8. Học sinh theo các giáo phái Thiên Chúa khác và sống ngoài giáo xứ . 

9. Học sinh không theo đạo Chúa nói chung và sống trong giáo xứ.  

10. Học sinh không theo đạo Chúa nói chung và sống ngoài giáo xứ.  

 

Trường cũng có thể xét đơn ghi danh xin học của các gia đình không theo đạo Chúa theo 

các tiêu chuẩn sau: 

A. Trong lớp còn dư chỗ. 

B. Gia đình mong ước con em được giáo dục trong môi trường Công giáo.  

C. Cam kết ủng hộ và hoạt động tích cực trong đời sống Công giáo ở trường như 

 tham gia các sinh hoạt  trong mùa lễ, xem lễ, học Đạo, tham dự các buổi họp mặt 

 và những sinh hoạt khác do trường tổ chức.  

D. Được sự chấp thuận của Linh Mục của Giáo Xứ. 

 

Nếu đơn xin học không hội đủ những tiêu chuẩn nói trên nhưng có lý do mục vụ 

đặc biệt thì đơn này sẽ được xem xét theo hoàn cảnh. 

Việc theo học trường Tiểu Học St. Joseph không bảo đảm cho học sinh sẽ có chỗ 

học trong trường Trung Học Công Giáo.  

 


