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Thư tham gia Giáo dục Tôn giáo Đặc biệt và Giáo dục Đặc 
biệt về Đạo đức. 

Một đặc điểm của hệ thống giáo dục công công cộng ở tiểu bang NSW là cơ hội dành thời gian 

trong lớp học để giáo dục đạo đức học, sự tin tưởng và đạo đức từ quan điểm của một tôn giáo 

hoặc phi tôn giáo theo sự lựa chọn của quý phụ huynh. 

Trang mạng của trường https://cabramatta-h.schools.nsw.gov.au cung cấp thông tin này để hỗ trợ 

sự lựa chọn của quý phụ huynh và người giám hộ. 

Quý phụ huynh và người giám hộ có thể thông báo bằng một lá thư cho nhà trường bất cứ lúc nào 

rằng quý phụ huynh muốn thay đổi quyết định của mình. Các em học sinh sẽ được tiếp tục sự sắp 

xếp tương tự như trong năm học trước, trừ khi quý phụ huynh và người giám hộ yêu cầu thay đổi 

bằng một lá thư. 

Để biết thêm thông tin về Giáo dục Tôn giáo Đặc biệt (SRE) và Giáo dục Đặc biệt về Đạo đức 

(SEE), bao gồm danh sách các nhà cung cấp được chấp thuận, xin vui lòng truy cập vào trang 

mạng này:https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/learning-across-the-

curriculum/religion-and-ethics 

Nếu sự lựa chọn của quý phụ huynh cho Giáo dục Tôn giáo Đặc biệt SRE hoặc Giáo dục Đặc biệt 

về Đạo đức SEE, mà  không có sẵn xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp được chấp thuận. Những 

học sinh không tham dự SRE hoặc SEE sẽ được tham dự vào các hoạt động thay thế có ý nghĩa 

trong sự giám sát của nhà trường. 

Các lựa chọn sau đây có sẵn tại Trường Trung học Cabramatta. Xin vui lòng chọn một trong hai 

điều dưới đây: 

Sự lựa chọn cho Giáo dục Tôn giáo Đặc biệt SRE  

□  Tổng giáo phận Công giáo Sydney 

hoặc 

□ Xin vui lòng đánh dấu vào ô này nếu quý phụ huynh không muốn cho con mình theo học SRE. 

Các em học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa khác. 
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