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Những ngày cần ghi nhớ:	
  
• 29/2:
• 18/3:
• 24/3:

hạn chót nộp đơn xin Tài trợ của Chính phủ
lớp Prep bắt đầu học 5 ngày
ngày mặc quần áo sắc tộc và mang thức ăn truyền thống
giáo viên tu nghiệp, học sinh nghỉ học

Thực tập di tản: vào sáng Thứ Hai nhà trường đã tổ chức buổi thực tập di tản đầu tiên trong
năm. Đây là một trong những buổi thực tập đã được định trước, theo “Kế hoạch giải quyết
khẩn cấp” 2016.Trong phần thực tập, nhà trường đã gởi tin nhắn trên TIQBIZ để thông báo
với phụ huynh về buổi thực tập di tản tại chỗ. Trong những buổi thực tập kế tiếp, chúng tôi
cũng sẽ gởi tin nhắn trên TIQBIZ để giảm sự lo sợ của quý vị nếu có đi ngang qua và thấy mọi
người di tản ra sân cỏ.
Đối với việc gần đây trường học nhận được những cuộc điện thoại giả mạo, buổi thực tập này
rất là đúng lúc. Sự an toàn và an vui của học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu có
thắc mắc gì, xin liên lạc với nhà trường.
Buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên: đã được tổ chức vào Thứ Tư và Thứ Năm. Đây
là dịp cho giáo viên và phụ huynh gặp gỡ, trao đổi những điều cần thiết về học sinh. Ngoài ra,
nếu cần gặp bất cứ lúc nào, xin hẹn giờ với giáo viên.
Những ngày giáo viên họp: xin ghi chú những ngày giáo viên họp, học sinh nghỉ học vào
những ngày này:
• Thứ Năm 24/3 (giáo viên họp tu nghiệp)
• Thứ Tư 22/6 (gặp gỡ phụ huynh)
• Thứ Hai 31/10 (giáo viên viết học bạ)
Đổi số điện thoại: xin cập nhật chi tiết liên lạc, hãy báo với văn phòng ngay khi đổi số điện
thoại để nhà trường có thể liên lạc khi cần thiết.
Mang đồ vật đến trừơng: 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.
Bảo hiểm tai nạn và xe cứu thương: xin nhắc nhở quý vị là Bộ Giáo dục và nhà trường
không có bảo hiểm tai nạn cá nhân và xe cứu thương cho học sinh. Phụ huynh nào không có
bảo hiểm, có trách nhiệm trả mọi chi phí y- tế, xe cứu thương và những di chuyển khác cho
con mình.

Dĩa DVD lớp 6: dĩa quay lại buổi lễ hoàn tất lớp 6 năm 2015 đã có tại văn phòng. Những gia
đình có đặt mua, xin đến lấy.
Giấc ngủ của trẻ em: bây giờ con quý vị đã trở lại với giờ giấc đi học, chúng ta cần xem lại
giấc ngủ của các em. Tài liệu dưới đây là từ trang mạng National Sleep Foundation ở Mỹ.
Trẻ em ở tuổi đi học, từ 6 đến 13 tuổi cần phải ngủ từ 9 đến 11 tiếng một đêm. Ngoài việc đi
học, các em cần nhiều thì giờ hơn cho việc làm bài tập, thể thao và những sinh hoạt xã hội
khác. Thêm vào đó, các em còn thích xem TV, máy vi tính, lên mạng và dùng thức ăn, nước
uống có chất kích thích. Tất cả những điều đó có thể dẫn đến việc khó ngủ, ác mộng và giấc
ngủ gián đoạn. Đặc biệt, xem TV gần giờ đi ngủ cũng có thể gây ra việc không muốn ngủ, khó
ngủ, lo sợ việc đi ngủ và ngủ ít giờ.
Ở tuổi này, trở ngại về giấc ngủ là việc khác thường. Ngủ không ngon hoặc thiếu ngủ có thể
dẫn đến tánh tình thay đổi bất thường, hạnh kiểm không tốt hoặc ảnh hưởng đến sự hiểu biết,
gây trở ngại cho việc học tập ở trường.
Những lời khuyên về giấc ngủ của trẻ em:
• Dạy các em những thói quen lành mạnh về việc ngủ
• Luôn giữ những quy định về việc đi ngủ và giờ ngủ
• Giữ phòng ngủ các em tối, mát và yên tĩnh
• Không để TV, máy vi tính trong phòng ngủ
• Tránh những thức ăn, nước uống có chất kích thích

TUẦN LỄ ĐA VĂN HÓA (14/3 – 18/3)
Học sinh trường Cairnlea sẽ tham gia liên hoan tuần lễ Đa Văn Hóa. Đây là dịp
giúp chúng ta tìm hiểu về nền văn hóa và sự khác biệt của các sắc dân khác.
Điều này giúp xây dựng và hổ trợ một xã hội dành cho mọi người. Sự kiện này
đem mọi người lại gần nhau, trân trọng nền văn hóa truyền thống và quảng bá
một xã hội hòa hợp.
Vào Thứ Sáu 18/3 học sinh nên mặc quần áo sắc tộc hoặc mặc quần áo màu
cam tượng trưng cho sự hòa hợp. ( Các em vẫn phải mặc quần áo kín đáo che
nắng và mang giầy thích hợp, không được hở các ngón chân).
Các em cũng nên mang theo một món ăn truyền thống để ăn chung với bạn bè
vào giờ ăn trưa. Tất cả thức ăn phải có dán nhãn viết rõ nguyên liệu. Vì không
có phương tiện, chúng tôi không thể hâm nóng thức ăn. Xin viết tên các em lên
dĩa, hộp. Cám ơn sự hổ trợ của quý vị.

