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Những ngày cần ghi nhớ:	  
 
• 19/7: lớp Prep-2 nghe nói chuyện: “Sự an toàn về nước và Bơi lội” 
• 21/7: lớp 3-6 nghe nói chuyện: “Sự an toàn về nước và Bơi lội” 
• 22/7: hạn chót đóng tiền đi trại Doxa, lớp 4, $130 
• 1/8: hạn chót đóng tiền mua áo kỷ niệm lớp 6 năm 2017 
• 5/8: lớp 4-6 chơi thể thao 
• 9/8: lớp 3 học hỏi về Khoa học ( đã tính trong lệ phí nhà trường) 
• 10/8 – 25/8: xe van đến trường dạy về Giáo dục Đời sống  
• 10/8: Giáo dục Đời sống, buổi họp hướng dẫn phụ huynh, 2giờ20 - 3giờ 
• 26/8: hạn chót đóng tiền đi Sở thú, lớp Prep, $30 
• 29/8: toàn trường học về Cấp cứu 

 
Thông báo của Hiệu trưởng: chào đón mọi người trở lại học kỳ 3. Trong tuần này, giáo viên 
soạn thảo chương trình giảng dạy cho học kỳ. Vào tuần tới, thời khóa biểu sẽ trở lại bình 
thường. Rất tiếc, trong một trường lớn như trường chúng ta, chúng tôi thường xuyên có giáo 
viên dạy thế cho những người nghỉ phép hoặc nghỉ bệnh. Cô Hamdan lớp Prep BH nghỉ 
phép, 2 cô Hein và Bunting dạy thế. Thầy Tomkins lúc trước dạy Thể thao, sẽ dạy lớp 1SR 
đến hết năm. Cô Newham dạy Thủ công nghỉ phép 7 tuần, cô Tamra Princi dạy thế. Cô 
Azzopardi lớp Prep SA nghỉ 3 tuần. Cô Wilson 1JW và cô Kotevski 2KD đều nghỉ 2 tuần.  
 
Trong dịp nghỉ học kỳ, các lối đi xi-măng chung quanh trường đã được sửa chữa và nới rộng. 
Thư viện và phòng vi tính được sử dụng lại. Bản thông tin điện tử có hơi chậm trễ, nhưng sẽ 
được gắn vào khoảng 2 tuần nữa.  

 
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. Tiền phạt đậu xe hiện giờ tương đương với lệ phí nhà trường quý vị đóng cho 
con mình trọn năm. 

 
Đổi số điện thoại: xin báo với văn phòng ngay khi đổi số điện thoại để nhà trường có thể 
liên lạc với qúy vị khi cần thiết.  
 
 



 
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 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

THĂM DÒ Ý KIẾN      
     PHỤ HUYNH 
 
Vào Thứ Hai 25/7, 130 gia đình được 
chọn ngẫu nhiên, sẽ nhận được 1 phong 
bì gồm có 1 lá thư, bản thăm dò ý kiến 
và phong bì để gởi lại trường. 
 
Xin quý vị vui lòng điền vào  để giúp ý 
kiến cho nhà trường, bỏ vào phong bì, 
phía sau ghi rõ tên và lớp của con mình 
để được rút thăm trúng phiếu mua hàng 
siêu thị Coles $50.  
Xin cám ơn sự tham gia của quý vị và 
nếu có thắc mắc, xin liên lạc với Hiệu 
trưởng.  
 
 
  

           
 
             

                                   

AN TOÀN VỀ 
NƯỚC 
 
Vào tuần tới, Thứ Ba 19/7 và Thứ Năm 
21/7, đại diện của tổ chức “Cứu người 
Victoria” sẽ đến trường nói chuyện với 
học sinh về “Sự an toàn về nước”. Tất 
cả các lớp đều được tham gia 1 tiếng 
vào những buổi nói chuyện về sự an 
toàn khi ở gần nước và nhu cầu học bơi. 
Chương trình này đã được tính trong lệ 
phí nhà trường, quý vị không cần phải 
đóng tiền thêm.  
 
Nếu không muốn con mình tham gia, 
xin viết giấy báo với giáo viên, hạn chót 
là Thứ Hai 18/7. 
 
 

            


