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9 tháng 6 năm 2016

Những ngày cần ghi nhớ:
13/6: học sinh nghỉ học, sinh nhật Nữ Hoàng
16&17/6: lớp 3,4 học về kỹ thuật xiệc ( đã tính trong lệ phí nhà trường)
22/6: buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên, 12giờ - 7giờ tối
học sinh nghỉ học, hẹn giờ trên mạng, mã số xyxjx
23/6: hạn chót đóng tiền đặt cọc đi trại Doxa, lớp 4, $50
24/6: ngày chót học kỳ 2, tụ tập ở hội trường 11giờ 30
Ăn trưa sớm 12giờ 25, học sinh ra về sớm 2giờ 30
11/7: bắt đầu học kỳ 3, học sinh đi học trở lại
Thông báo của Hiệu trưởng: tôi đang nghỉ phép và sẽ trở lại trường vào Thứ Năm tuần tới
16/6. Trong khi tôi vắng mặt, cô Fiona Lo Presti sẽ tạm thời là Hiệu trưởng.
Vào Thứ Hai 20/6, học sinh sẽ mang học bạ về nhà. Học bạ có ghi rõ chi tiết về học lực của
con quý vị trong nửa năm đầu. Vào Thứ Tư 22/6, nhà trường sẽ tổ chức buổi gặp mặt giữa
phụ huynh và giáo viên từ 12giờ trưa đến 7giờ tối. Học sinh nghỉ học vào ngày này, xin nhớ
sắp xếp việc giữ trẻ.
Chi tiết về buổi gặp mặt và cách hẹn giờ trên mạng có trên bản tin tiếng Anh và tiếng Việt,
quý vị có thể xem Tiqbiz trên mạng hoặc lấy bản tin in ra giấy để trước văn phòng. Chúng tôi
mong tất cả phụ huynh làm hẹn đến gặp giáo viên để biết chính xác sự phát triển của con
mình. Nếu có trở ngại, xin mời đến văn phòng, sẽ có người giúp qúy vị.
Nếu con quý vị có xích mích với một em khác, xin báo với nhà trường ngay lập tức. Chúng
tôi có 2 giáo viên phụ trách về hạnh kiểm học sinh, sẽ giải quyết khi có rắc rối xảy ra. Trong
bất cứ trường hợp nào, xin quý vị đừng đến gặp học sinh xích mích với con mình. Nếu không
tuân theo, quý vị có thể bị cấm vào sân trường hoặc có sự can thiệp của cảnh sát.
Buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên:
Thứ Tư 22/6 từ 12giờ đến 7giờ tối.
Học sinh nghỉ học nhưng cần phải đi cùng với phụ huynh đến gặp giáo viên. Xin hẹn giờ trên
mạng và cần hẹn sớm nếu cần thông dịch. Hạn chót hẹn giờ là Thứ Ba 21/6 lúc 2giờ chiều.
Riêng lớp 3BD, vì cô Davidson nghỉ phép vào ngày này, buổi gặp mặt sẽ được tổ chức vào
học kỳ 3.
Phụ huynh nào không thể tự làm hẹn trên mạng, xin đến thư viện từ 8giờ40 – 8giờ55, sẽ có
nhân viên giúp quý vị. Học sinh có giấy cho phép của cha mẹ, cũng có thể đến làm hẹn. Mỗi
cuộc hẹn là 15 phút. Nếu cần thêm giờ, xin hẹn với giáo viên vào dịp khác. Phụ huynh có thể
đổi giờ hẹn bất cứ lúc nào trên mạng trước 2giờ ngày Thứ Ba 21/6.

Kết quả đi bộ gây quỹ: cuộc đi bộ năm nay rất thành công với thời tiết tốt và học sinh thích
thú nhiệt tình, cố gắng đi thật nhiều vòng. Chúng ta gây quỹ được $7482, sẽ được dùng để
gắn bản thông báo điện tử ở trước trường. Nhà trường xin cám ơn toàn thể phụ huynh đã ủng
hộ các em và cám ơn nhóm giáo viên lớp 4 đã giúp tổ chức buổi gây quỹ này. Chúng ta sẽ
tiếp tục thực hiện sự kiện này vào năm tới.
Ghi danh lớp Prep 2017: nhà trường bắt đầu nhận ghi danh cho những em sống trong vùng
Cairnlea hoặc anh em của học sinh đang học tại trường. Vì việc thu nhận học sinh có giới
hạn, chúng tôi không nhận những em ở ngoài vùng Cairnlea.
Khi nộp đơn, xin mang theo:
Giấy chứng nhận sinh sống ở vùng Cairnlea
Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ
Những buổi tham quan trường sẽ được tổ chức vào học kỳ 2, 3 và 4. Ngày giờ có tại văn
phòng, xin đăng ký trước.

ĐI BỘ GÂY QUỸ
Vào Thứ Tư 18/5 học sinh đã tham gia
đi bộ gây quỹ, góp được $7482, sẽ
được dùng để làm bản hiệu điện tử.
Những em sau đây được giải thưởng:
Prep ES: lớp thu được nhiều tiền
nhất, được đãi ăn bánh mì xúc
xích vào buổi trưa
Lucy Williams, Prep SA: trúng
thăm phiếu mua hàng Rebel $50
Huy Nguyen 6SF: trúng thăm
phiếu mua hàng Rebel $50
Kyan Kretiuk-Clarke 3BD: góp
được nhiều tiền nhất, trúng thăm
phiếu mua hàng Rebel $100

ĐỒNG PHỤC
Tiệm bán đồng phục PSW tại
Deer Park sẽ đóng cửa vào ngày
Thứ Sáu 10/6 để kiểm hàng.
Xin cáo lỗi cùng quý vị. Để biết
thêm chi tiết về giờ mở cửa ở
những chi nhánh khác, xin vào
www.psw.com .au

