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Những ngày cần ghi nhớ:










1/8:
hạn chót đóng tiền mua áo kỷ niệm lớp 6 năm 2017
5/8:
lớp Prep ăn sáng ở trường, 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
23/8: tuần lễ Giáo dục, mặc quần áo hóa trang
26/8: hạn chót đóng tiền đi Sở thú, lớp Prep, $30
29/8: toàn trường học về Cấp cứu (đã tính trong lệ phí nhà trường)
30/8: hạn chót đóng tiền đi chơi Wesgate Sports, lớp 3, $35

Thông báo của Hiệu trưởng: nếu quý vị có lo ngại về việc con mình có xích mích với một
học sinh khác, xin vui lòng liên lạc ngay với nhà trường. Chúng tôi có 2 giáo viên giải quyết
những vấn đề này. Trong bất cứ trường hợp nào, quý vị cũng không được đến gặp học sinh
khác để hỏi chuyện. Phụ huynh nào không tuân theo có thể sẽ bị cấm vào sân trường hoặc có
sự can thiệp của cảnh sát.
Bản thông báo điện tử: đã được lắp ráp, hy vọng có thể sử dụng được vào cuối tuần. Bản tin
này có thể đăng lên 60 mẫu tin. Nhà trường dùng bản tin này để cập nhật những thông báo.
Phòng vệ sinh: để bảo đảm sự an toàn cho học sinh, xin yêu cầu phụ huynh đừng sử dụng
hoặc vào phòng vệ sinh của các em trong bất cứ trường hợp nào. Nếu cần dùng phòng vệ
sinh, xin đến khu buôn bán đối diện trường. Phòng vệ sinh của trẻ em không thích hợp cho
người lớn sử dụng. Xin cám ơn sự hợp tác của quý vị.
Cảnh sát kiểm soát vận tốc xe: tuần rồi chúng tôi có dự buổi họp với cảnh sát khu vực và
Hội đồng cố vấn nhà trường. Cảnh sát cho biết trong học kỳ này, tốc độ xe và việc đậu xe
quanh trường sẽ được kiểm soát gắt gao. Xin lưu ý lái xe 40km và tuân theo bản quy định
đậu xe.
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.
Thăm dò ý kiến phụ huynh: tuần rồi nhà trường có gởi bản thăm dò ý kiến cho 140 gia đình
được chọn ngẫu nhiên. Kết quả của bản thăm dò sẽ được dùng để cải tiến trường học. Xin vui
lòng điền và gởi lại trường, hạn chót là Thứ Sáu 29/7. Phụ huynh nào gởi về đúng hạn, sẽ
được cho tên vào buổi rút thăm trúng phiếu mua hàng siêu thị Coles $50.

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.
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.

TUẦN LỄ VĂN HÓA

ĐỒNG PHỤC CŨ
Mở cửa mỗi Thứ Năm
8giờ 40 đến 9giờ
Nếu con qúy vị có đồng phục cũ
không mặc nữa, xin vui lòng tặng
cho phòng bán đồng phục cũ của
nhà trường.

MẶC QUẦN ÁO HÓA TRANG
THỨ BA 23/8

Quần áo tặng cần phải giặt sạch và
còn tốt. Quý vị có thể mang đến
văn phòng.

Học sinh mặc quần áo ngủ hoặc quần
áo hóa trang theo nhân vật trong sách.
Cùng vui thích đọc sách.

Tiền thu được từ việc bán đồng
phục cũ sẽ được gởi tặng cho quỹ
State School Relief, giúp đỡ đồng
phục cho những em bị khó khăn.

Mặc quần áo thích hợp với thời tiết.
Mang giầy hợp lý theo quy định.
Không mang giày dép trong nhà.

POKEMON GO
Pokemon Go là một trò chơi mới nhất trên mạng và rất phổ biến ở Úc,
Mỹ và Tân Tây Lan.
Những đề nghị cho phụ huynh:
1. Nói chuyện với trẻ em về trò chơi. Cùng chơi với các em cho
vui, đồng thời để quý vị hiểu rõ hơn về trò chơi và những rủi ro.
2. Đặt ra giới hạn tùy theo lứa tuổi của con mình và tiêu chuẩn của
gia đình. Quy định cách thức chơi và bảo đảm con quý vị hiểu
rõ những quy định này.
3. Nhắc nhở con mình vấn đề an toàn khi chơi. Nếu vừa cầm điện
thoại vừa đi, các em cần phải lưu ý môi trường chung quanh.
Thỉnh thoảng phải nhìn lên, nhìn chung quanh và đi an toàn.
Phụ huynh có thể tìm hiểu những tài liệu về an toàn trên mạng:
 http://www.esafety.gov.au/iparent
 http://www.acma.gov.au/webtips
 Tìm hiểu về Pokemon Go www.kidspot.com.au/things-todo/kids-games/indoor-play/7-things-all-parents-need-to-knowabout-pokemon-go
Tài
liệu
lấy
từ:
https://www.esafety.gov.au/about-theoffice/newsroom/blog/are-you-going-pokemon-crazy

