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Những ngày cần ghi nhớ:	  
 
• 14/3: lễ Lao động, học sinh nghỉ học 
• 18/3: ngày mặc quần áo sắc tộc và mang thức ăn truyền thống 

hạn chót lớp 6 đóng tiền đi trại và cỡi ngựa 
• 23/3: ngày cuối của học kỳ 1, học sinh ra về lúc 3giờ 20 
• 24/3: giáo viên tu nghiệp, học sinh nghỉ học 
• 11/4: bắt đầu học kỳ 2, học sinh trở lại đi học 
• 13/4: học sinh chụp hình 

 
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 

 
Sự an toàn ngoài đường: khi kiểm soát sân trường sau giờ học, chúng tôi nhận thấy một số 
hành vi không an toàn của phụ huynh và học sinh. 
 
Xe cộ và đường xá là một phần trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Dù là tài xế, hành 
khách hoặc là người đi bộ, tất cả chúng ta đều phải thích nghi với môi trường có xe cộ trong 
sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt trẻ em dễ bị tai nạn hơn vì các em thấp nhỏ và chưa có khả năng 
phán đoán. Xin lưu ý đến những cơ hội dạy các em về sự an toàn.  
• Khi đi bộ, hãy luôn luôn dùng lối băng qua đường dành cho khách bộ hành, không nên 

băng tắt qua đường vì có thể bị nguy hiểm.  
• Nói về sự quan trọng của việc  cài dây an toàn và bảo đảm là mọi người trên xe đều có dây 

an toàn thích hợp với lứa tuổi và kích thước. 
• Giải thích về luật giao thông trong khi lái xe 
• Luôn luôn thể hiện sự có trách nhiệm và những việc làm an toàn khi lái xe, dù là hành 

khách hoặc đi bộ ở bất cứ nơi nào có xe cộ.  
 
Xin nhớ là trẻ em học những thói quen tốt từ việc người lớn làm gương những hành vi tốt. 
 
Tiệm đồng phục dời chỗ: 

• Địa chỉ cũ:  58 Westwood Drive, Ravenhall vẫn bán đến Thứ Bảy 5/3. 
• Địa chỉ mới:  Unit 2, số 51-53  Westwood Drive, Ravenhall bắt đầu từ 15/3 

 
Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu : 9giờ - 5giờ,     Thứ Bảy  10giờ - 1giờ. 



Buổi họp mặt phụ huynh người Việt: sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu 11/3 lúc 2giờ 30. Xin mời 
quý vị tham gia. Quý vị có thể mang theo một dĩa thức ăn để ăn chung cho vui. 
 
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. Có vài phụ huynh đậu xe vào chỗ “2 phút” phía trước văn 
phòng và dẫn con vào trường. Nơi này chỉ cho quý vị tấp vào để cho con xuống xe từ 8giờ đến 
9giờ. Nếu đậu ở đây lâu, quý vị có thể bị phạt.  
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 
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