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23rd April 2021 

 

Dear Year 6 Parents, Carers and Students, 

This week the applications for 2022 Year 7 Government schools have become available for 

Parents and Guardians.  It is very important to begin the process of applying for a Government 

school, so that your child is enrolled before the end of the year. 

A copy of this letter has been sent via Seesaw and attached is a slideshow.  This slideshow has 

important links and dates to assist in applying for a Government school for 2022. 

Please read through all of the information and if you require any assistance with the process, 

please don’t hesitate to contact one of the Year 6 teachers. 

Kind Regards, 

 

James Reitmaier  Shruti Lad 

Year 6 Teacher  Year 6 Teacher 

 

 

23 Tháng Tư 2021 

 

Kính gửi quý Phụ huynh, Người Chăm sóc và Học sinh Lớp 6, 

Tuần này, Phụ huynh và Người Giám hộ đã có thể nộp đơn xin vào Lớp 7 cho năm 2022 ở các trường Chính 

phủ. Điều rất quan trọng là phải bắt đầu quá trình nộp đơn xin vào trường Chính phủ, để con quý vị được 

ghi danh trước khi kết thúc năm học. 

Một bản sao của bức thư này đã được gửi dưới dạng kỹ thuật số trên Seesaw và đính kèm là một bản trình 

chiếu. Bản trình chiếu này có các liên kết và ngày tháng quan trọng để hỗ trợ việc nộp đơn xin vào trường 

Chính phủ cho năm 2022. 

Vui lòng đọc qua tất cả thông tin và nếu quý vị cần bất kỳ hỗ trợ nào trong quá trình này, vui lòng liên hệ 

với một trong các giáo viên Lớp 6. 

Kính, 

 

James Reitmaier     Shruti Lad 

Giáo Viên Lớp 6    Giáo Viên Lớp 6 

 


