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Những ngày cần ghi nhớ:	  
 
• 11/2: lớp 5 học về Khoa học (đã tính trong lệ phí nhà trường) 
• 12/2: hạn chót đặt mua tập vở trên mạng www.officemaxschools.com.au 
• 17/2: phụ huynh giáo viên gặp mặt, 3giờ 30 – 6giờ 
• 18/2: phụ huynh giáo viên gặp mặt, 3giờ 30 – 6giờ 
• 24/3: giáo viên tu nghiệp, học sinh nghỉ học 

 
Những cuộc điện thoại giả mạo: xin quý vị yên tâm về những vụ điện thoại đe dọa giả mạo 
gọi đến một số trường học trong vài ngày qua. Trường chúng ta không có nhận bất cứ cuộc 
điện nào và cũng như những trường khác, chúng tôi có “Kế hoạch giải quyết khẩn cấp” cho 
những trường hợp như vậy và nhà trường thực tập thường xuyên trong năm.  
 
Những trường có những cuộc điện thoại hăm dọa đã áp dụng “Kế hoạch giải quyết khẩn 
cấp”của họ và kết quả rất tốt. Sự an toàn và an vui của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu của 
nhà trường. Nếu có thắc mắc gì, xin đến gặp Hiệu trưởng.  
 
Buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên: từ lớp 1-6 được tổ chức vào 2 ngày 17/2 và 18/2, 
từ 3giờ 30 đến 6giờ, để phụ huynh và giáo viên có dịp quen biết nhau và chia xẻ những điều 
liên quan về học sinh. Xin hẹn giờ trên mạng. Hạn chót làm hẹn là 10giờ sáng Thứ Ba 16/2. 
 
Nếu quý vị cần giúp, xin đến thư viện từ 8giờ 40- 8giờ 50, sẽ có nhân viên làm hẹn. Học sinh 
có giấy đồng ý của phụ huynh, cũng có thể đến thư viện để hẹn giờ. Mỗi buổi hẹn là 10 phút. 
Nếu cần thêm giờ hoặc muốn hẹn vào ngày giờ khác, xin liên lạc với giáo viên. Quý vị cũng 
có thể đổi giờ hẹn trên mạng. Nếu quá hạn lên mạng, có thể gọi đến văn phòng số 9363 1187. 
 
Rước con về sớm vào giờ ra chơi: xin đến văn phòng trước giờ ra chơi để chúng tôi có thể gọi 
các em. Khi đã ra sân chơi, các em không nghe được loa kêu tên và quý vị phải chờ đợi lâu để 
tìm con mình. Giờ ra chơi là 11giờ- 11giờ 30 và 1giờ 35 – 2giờ 20. 
 
Giờ đến trường: sân trường có người kiểm soát từ 8giờ 30 vào buổi sáng và từ  3giờ 20 đến  
3giờ 35 vào buổi chiều. Em nào đến trường trước 8giờ 30 hoặc vẫn còn ở trường sau 3giờ 35 
sẽ được cho vào phòng giữ trẻ ngoài giờ học và phụ huynh phải trả tiền. 
 
Chương trình giữ trẻ ngoài giờ học do tổ chức Camp Australia đảm nhận, cung cấp dịch vụ 
giữ trẻ an toàn cho phụ huynh đi làm, không thể đưa rước con đúng giờ. Quý vị có thể lấy đơn 
đăng ký ở văn phòng hoặc gọi cô Suzette Hunt số 0423 795 20 
 
Đổi số điện thoại: xin báo với văn phòng ngay khi đổi số điện thoại để nhà trường có thể liên 
lạc khi cần thiết. 
 



Vận tốc và vấn đề đậu xe: xin nhớ là vận tốc lái xe 40 cây số giờ bất cứ lúc nào ở đường 
Carmody Drive và Shepperd Way, từ 8giờ - 9giờ 30 và 2giờ 30 - 4giờ ở đường Furlong. Cảnh 
sát khuyến cáo là sẽ kiểm soát gắt gao tốc độ các xe.  
Đồng thời, nhân viên hội đồng thành phố cũng sẽ tuần quanh trường, biên phạt những xe đậu 
trái phép, kể cả đậu trên sân cỏ.  
 
Mang đồ vật đến trừơng và bảo hiểm tai nạn: nhà trường và Bộ Giáo dục không chịu trách 
nhiệm về việc hư hỏng hoặc mất mát của những đồ đạc học sinh mang đến trường. Xin ghi tên 
con mình lên đồ dùng cá nhân, kể cả đồng phục. Nhà trường và bộ Giáo dục cũng không có 
bảo hiểm thương tích cho học sinh.  
 
Điện thoại di động: học sinh mang điện thoại đến trường phải nộp tại văn phòng vào buổi 
sáng và đến lấy lại trước khi về vào buổi chiều. Em nào sử dụng điện thoại tại trường sẽ bị tịch 
thu và phụ huynh phải đến nhận lại.  
 
Đồng phục: tất cả học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục. Tiệm bán đồng phục ở đường 
Westwood Drive, Deer Park mở cửa mỗi ngày và sáng Thứ Bảy. Các em phải đội nón trong 
học kỳ 1 và 4. Giày cũng rất quan trọng. Các em phải mang giày an toàn để có tham gia mọi 
sinh hoạt, có thể là giày cột dây hoặc có miếng dán (velcro). Không được mang dép, giày 
săng-đan hở ngón chân.  
 
Căng-tin: có danh mục căng- tin mới đính kèm trong bản tin tiếng Anh hoặc hỏi tại văn phòng.  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
     ĐỌC SÁCH Ở NHÀ 
 
Học sinh bắt đầu mang sách về 
nhà đọc vào tuần tới. Xin phụ 
huynh dành thì giờ đọc sách với 
con mình và nói chuyện về đề 
tài trong sách.  
 
Các em cần đọc sách mỗi tối và 
mang sách đến trường vào hôm 
sau để đổi sách mới. Mỗi em 
đều có một túi đựng sách màu 
xanh dương và một túi khác để 
đựng sách mượn ở thư viện.  
 

              
 

  
  TÀI TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ 

 
Chính phủ có tài trợ $125 một năm cho 
học sinh Tiểu học để chi trả cho những 
sinh hoạt thể thao, đi chơi và đi trại. Nếu 
quý vị có thẻ Health Care hoặc Pension 
có hiệu lực từ 27/1/16 (cho học kỳ 1) và 
từ 11/4/16 (cho học kỳ 2), xin mang thẻ 
đến văn phòng điền đơn. 
 
Hạn chót nộp đơn là 3/6/16. Nếu quý vị 
nộp đơn trước 29/2 sẽ nhận được tiền vào 
tháng 3 năm 2016.  
 
Số tiền này sẽ được gởi đến trường và do 
nhà trường sử dụng để chi trả cho những 
sinh hoạt của con quý vị.  
 


