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Vietnamese 
Tiếng Việt 

 

HỌC LẠI MỘT NĂM (Ở LẠI LỚP): THÔNG TIN 
DÀNH CHO GIA ĐÌNH 
Tờ thông tin này cung cấp thông tin cho phụ huynh và người nuôi dưỡng về học sinh lên lớp tiếp 
theo. 

LÊN LỚP TIẾP THEO 
Việc học lại một năm (ở lại lớp) đôi khi được coi là cách để học sinh nào học không đạt yêu cầu 
như các bạn cùng lớp có thể bắt kịp hoặc trưởng thành hơn 12 tháng. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu và bằng chứng cho thấy rằng, trong hầu hết các trường hợp, việc 
học lại một năm thường không có lợi cho học sinh và không phải là cách can thiệp hiệu quả để 
học sinh bắt kịp về mặt học tập. Học sinh học lại một năm thường dễ: 

• Bị mất tự tin về mặt học tập, bắt đầu có thái độ tiêu cực đối với trường học, lòng tự trọng thấp, 
và biểu hiện hành vi/thái độ hung hăng và gây rối. 

• Bỏ học trước khi học xong và ít khi có thể học tiếp lên đại học. 

• Thua sút các bạn cùng lớp đã lên lớp, thậm chí sau khi học lại thêm một năm. 

Học lại một năm có lẽ là cách tốt nhất cho học sinh chỉ trong những trường hợp đặc biệt mà 
thôi. 

TRỢ GIÚP HỌC SINH LÊN LỚP 
Thay vì khuyên học sinh học lại một năm, nhà trường sử dụng các cách thức giảng dạy dựa trên 
bằng chứng tốt nhất hiện có để giúp học sinh bổ túc việc học tập và đáp ứng nhu cầu học tập của 
các em.  

Trong Học kỳ 4, các trường bảo đảm sẽ xác định mức độ học sinh đạt được, đánh giá xem các 
em đã có tiến bộ nhiều hơn mức dự kiến, đạt yêu cầu về tiến bộ, hoặc đã bị tụt hậu. 

Đối với những học sinh cần bắt kịp về mặt học tập, chương trình của trường sẽ giúp đỡ các em cả 
trong Học kỳ 4 và trong năm tiếp theo. 

Nếu lo lắng về việc lên lớp của con ở trường, quý vị nên liên lạc với giáo viên hoặc hiệu trưởng để 
thảo luận về cách nhà trường sẽ giúp đỡ con quý vị để cháu đủ sức lên lớp tiếp theo. 

CHÍNH SÁCH VỀ HỌC LẠI MỘT NĂM 

Chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Department of Education and Training) về việc học lại 
một năm quy định rằng: 

• Các trường nên thường xuyên cho học sinh lên lớp tiếp theo cùng các bạn học. 
• Việc học lại một năm chỉ có thể xảy ra trong những trường hợp đặc biệt mà thôi. 

Muốn đọc chính sách này, hãy truy cập:  

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy. 
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Hiệu trưởng sẽ là người quyết định chung cuộc về việc học sinh lên lớp hay học lại một năm. 
Trong trường hợp Hiệu trưởng xác định học sinh cần học lại một năm vì lợi ích lâu dài của học 
sinh, Hiệu trưởng sẽ yêu cầu quý vị đồng ý cho con học lại một năm. 

KHIẾU NẠI CỦA PHỤ HUYNH/NGƯỜI NUÔI DƯỠNG 

Nếu quý vị đã yêu cầu cho con học lại một năm (ở lại lớp) và không hài lòng với lập luận của Hiệu 
trưởng, các bằng chứng họ trình bày hoặc quyết định của họ, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại theo 
chủ trương về khiếu nại của nhà trường.  


