
BẢN TIN          11  tháng  8  năm  2016  

 

Những ngày cần ghi nhớ: 
 

 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 Đọc sách , 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) 

lớp 6 học về đời sống 

 30/8: hạn chót đóng tiền đi chơi Wesgate Sports, lớp 3, $35 

 1và 2/9: mua quà tặng Ngày Nhớ Ơn Cha 

 1/9: lớp Prep đi chơi Sở thú 

 

Kiểm tra đột xuất tốc độ xe và việc đậu xe trái phép: sau buổi họp với cảnh sát khu vực và 

Hội đồng cố vấn nhà trường, cảnh sát đã gởi cho chúng tôi giá biểu tiền phạt những xe vi 

phạm chung quanh các trường học trong khu vực Brimbank, bắt đầu áp dụng từ học kỳ 3. 

Xin lưu ý đến những hình phạt sau đây nếu quý vị vi phạm: 

 

 Không ngừng xe và chờ tại nơi băng qua đường của trẻ em trừ 3 điểm, phạt $389 

 Quẹo trái, quẹo phải hoặc vòng chữ U ở nơi cấm quẹo  trừ 2 điểm, phạt $155 

 Cầm điện thoại di động khi lái xe     trừ 4 điểm, phạt $466 

 Tài xế không cài dây an toàn      trừ 3 điểm, phạt $311 

 Hành khách trên xe dưới 16 tuổi không cài dây an toàn  trừ 3 điểm, phạt $350 

 Không có người trên xe mà vẫn để chìa khóa, máy nổ,   phạt $155 

   không kéo thắng tay hoặc không khóa cửa xe  

 Không đội nón an toàn đúng quy định khi chạy xe đạp và  phạt $194 

xe gắn máy nhỏ 

 Dừng xe nơi cấm dừng       phạt $155 

 Dừng xe vào chỗ dành cho xe bus      phạt $93 

 Dừng xe cặp theo những xe đang đậu     phạt $93 

 Dừng xe trên bãi cỏ dọc lề đường     phạt $93 

 Dừng xe trong vòng 20m từ nơi băng qua đường của trẻ em phạt $155 

 Chạy quá tốc độ quy định 15km, nhưng dưới 25km            phạt $311 

     

Xin lưu ý lái xe 40km và tuân theo bản quy định đậu xe quanh trường. Chỗ đậu “2 phút” phía 

trước văn phòng chỉ cho quý vị tấp vào để cho con xuống xe từ 8giờ đến 9giờ. Cảnh sát sẽ 

tuần tra để bảo đảm an toàn cho quý vị và trẻ em.  

 

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.  



Dữ kiện về học sinh khuyết tật: trường Cairnlea cần phải tham gia vào  việc Thu thập dữ 

kiện của những học sinh khuyết tật, theo quy luật Giáo dục ở Úc năm 2013. Đây là việc báo 

cáo số lượng hằng năm những em có nhu cầu cá nhân đang nhận sự giúp đỡ của nhà trường 

trong việc học tập. Học kỳ này, chúng tôi cần phải báo cáo trình độ, nhu cầu của mỗi em và 

mức độ giúp đỡ. Bản thăm dò chỉ phổ biến số liệu, lý lịch của các em không được tiết lộ. 

Tài liệu thu thập ở các tiểu bang và lãnh thổ sẽ giúp chính phủ soạn thảo chính sách và 

chương trình trong tương lai cho các em có nhu cầu cá nhân. Nếu có thắc mắc, xin liên lạc 

Hiệu phó, cô Fiona Lo Presti số 9363 1187. 

 

Xe van dạy về đời sống đã đến trường. Tất cả học sinh từ lớp Prep đến lớp 5 đều được vào 

học. Sau đó, giáo viên sẽ dạy thêm về những đề tài này trong lớp. Thứ Sáu vừa qua, các em 

lớp Prep đã có một bữa ăn sáng thật lớn và được mặc quần áo ngủ đến trường, liên hoan 100 

ngày đi học. Xin cám ơn các giáo viên lớp Prep đã tổ chức buổi liên hoan này, và cám ơn 

những phụ huynh đến tham dự.  

 

Trong buổi họp toàn trường tuần qua, chúng tôi đã rút thăm phiếu mua hàng Coles $50 cho 

những phụ huynh đã gởi lại trường Bản Thăm dò ý kiến. Chúc mừng em Natasha Lê lớp 5LF 

đã trúng giải. Xin cám ơn tất cả những phụ huynh tham gia. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sẽ 

được dùng để cải tiến nhà trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  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.  

 

Quần áo tặng cần phải giặt sạch và còn 

tốt. Quý vị có thể mang đến văn phòng.  

 

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.  
 

                               

                                   

TUẦN LỄ ĐỌC SÁCH 

     

           
 

MẶC QUẦN ÁO HÓA TRANG  

           THỨ BA  23/8 

 
Học sinh mặc quần áo ngủ hoặc quần áo hóa 

trang theo nhân vật trong sách. Cùng vui 

thích đọc sách.   

 

Mặc quần áo thích hợp với thời tiết. 

 

Mang giầy hợp lý theo quy định. 

 

Không mang giày dép trong nhà.  

 


