
___________________________________     

Gia đình học sinh 

 

 

 

 

 

Giấy mời tới tham dự buổi thẩm vấn trước khi đưa ra biện pháp kỷ luật đối với con gái/ con 
trai của quí vị 

 
Gia đình kính mến, 
 
chúng tôi xin thông báo cho gia đình biết là Hội nghị các lớp học có ý định sẽ đưa ra biện pháp kỷ luật 
đối với con gái/ con trai của quí vị, chiểu theo điều § 44 Luật trường học của bang Sachsen-Anhalt, 
theo phiên bản đã được thông cáo ngày 09.08.2018 (GVBl. LSA 1712018, trang 244), theo phiên bản 
hiện hành, liên đới với điều § 5 của Pháp lệnh các biện pháp kỷ luật ngoài trường học ngày 06 tháng 
Hai năm 2012 (GVBl. LSA 412012, trang 42) 
 
Lý do và những kết quả điều tra chính: 
 
 
Trước khi đưa ra biện pháp kỷ luật, chiểu theo điều § 44 đoạn 5 SchulG LSA (Luật trường học của 
bang Sachsen-Anhalt) một buổi thẩm vấn sẽ được tiến hành. 
 
Tôi xin mời Quí vị đến tham dự buổi thẩm vấn, được tiến hành 
  
Vào thứ__________________, ngày___________________, lúc____________ giờ, tại trường học. 
 
Tại buổi thẩm vấn, học sinh liên quan trong vụ việc này có quyền được trình bày về sự việc bị buộc tội 
và được phép có sự trợ giúp của một học sinh khác hoặc của một thày, cô giáo mà cháu tin tưởng. 
Xin quí vị hãy tự mời những người này tới buổi thẩm vấn. Đối với học sinh dưới tuổi vị thành niên thì 
dĩ nhiên là người chịu trách nhiệm giáo dưỡng được mời tham dự và trình bày sự việc. 
 
 
Chào thân ái 
 
_______________________________________ 
- Hiệu trưởng - 
 
_________< Xin hãy tách giấy ra ở chỗ này và gửi lại cho trường sau khi đã điền đầy đủ >__________________ 

 
Giấy chứng nhận đã nhận được giấy mời 

________________________________________   _______________________________________________ 
Họ, tên gọi của người có quyền giáo dưỡng                    Họ, tên gọi của học sinh 
 

Tôi/chúng tôi đã nhận được Giấy mời tới tham dự buổi thẩm vấn trước khi đưa ra biện pháp kỷ luật đối với con 

gái của tôi/của chúng tôi // con trai của tôi/của chúng tôi //đối với tôi. 

_______________________________  _____________________________________ 
Địa điểm, thời gian                                                       Chữ ký của người giám hộ cũng như 
         của học sinh liên quan 
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Kí hiệu của quí vị 
 

Tin tức của quí vị ngày  

Kí hiệu của chúng tôi  

Datum  

 


