BẢN TIN

20 tháng 10 năm 2016

Những ngày cần ghi nhớ:
 20/10: lớp Prep-2 học nhảy múa thể dục (đã tính trong lệ phí nhà trường)
 24/10: lớp 1MF, 1RC, 1RM đi chơi Animal Land
 26/10: lớp 5 đi chơi Sovereign Hill
hạn chót mua vé trước chơi trò chơi $20
 27/10: lớp Prep-2 học nhảy múa thể dục (đã tính trong lệ phí nhà trường)
lớp 1JW, 1KS, 1SR đi chơi Animal Land
 Thứ Hai 31/10:
học sinh nghỉ học
 Thứ Ba 1/11:
lễ Melbourne Cup, học sinh nghỉ học
 4/11: ngày Gia đình vui chơi
 9/10: lớp 6, đại diện học sinh và trưởng lớp chụp hình kỷ niệm
 14/10: lớp Prep học hỏi về an toàn khi hỏa hoạn
Thông báo của Hiệu trưởng: xin nhắc nhở phụ huynh 3 ngày quan trọng sắp tới:
 Thứ Hai 31/10: với kỹ thuật hiện có, giáo viên sẽ viết học bạ vào ngày này mà không
cần đến trường. Nhà trường đóng cửa, học sinh nghỉ học.
 Thứ Ba 1/11: lễ Melbourne Cup, học sinh nghỉ học.
 Thứ Sáu 4/11: ngày Gia đình Vui chơi được tổ chức hằng năm, bắt đầu từ 12giờ đến
3giờ. Có rất nhiều trò chơi và gian hàng, mời toàn thể quý vị và gia đình đến tham gia.
ĐẶT MUA TẬP VỞ 2017 TRÊN MẠNG: năm nay nhà trường sẽ áp dụng việc đặt mua tập
vở và dụng cụ học sinh trên mạng với công ty Officemax. Rất tiếc, vì sự thay đổi của Bộ
Giáo dục về ngân quỹ của trường, chúng tôi không thể trả tiền tập vở này cho những phụ
huynh có thẻ giảm giá Health Care hoặc Pension như năm ngoái. Do đó, tất cả phụ huynh
cần phải đặt mua tập vở trên mạng.Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể giữ giá $150 bao gồm tập
vở, dụng cụ học sinh và chương trình học hỏi thêm tại trường.
Tập vở chỉ có thể đặt mua trên mạng www.officemaxschools.com.au và sẽ được đóng gói,
gởi đến tận nhà. Nếu quý vị không có ở nhà, người giao hàng sẽ bỏ giấy thông báo vào thùng
thư, và qúy vị đến nhận lãnh tại bưu điện.





Nếu đặt mua trước 4/12: giao hàng miễn phí vào cuối tháng 12 năm 2016.
Đặt mua sau 4/12 đến 18/12: giao hàng trước 25/1/17, lệ phí $9.95
Đặt mua sau 18/12 đến 31/12: giao hàng trước 25/1/17, lệ phí $19.90
Đặt mua sau 31/12: cố gắng giao hàng trước học kỳ 1 năm 2017, lệ phí $19.90

Ngày đầu tiên đi học, các em cần mang theo tất cả tập vở và dụng cụ trong gói hàng.

Việc hiếp đáp ở trường là gì? : là những lời nói, hành vi xúc phạm thân thể hoặc tác động
tâm lý và xã hội, do một người hoặc một nhóm diễn ra nhiều lần với những người yếu hơn,
với mục đích gây tổn thương, lo lắng hoặc sợ hãi.
Thế nào không phải là hiếp đáp: những hành vi tuy gây khó chịu, lo lắng nhưng không phải
là hiếp đáp, bao gồm:
 Xích mích, có bất đồng ý kiến, nhưng không phải giữa người mạnh và kẻ yếu. Việc
xích mích mà không giải quyết có thể dẫn đến hiếp đáp, nếu một bên liên tục quấy
nhiễu người khác để trả đũa.
 Hành vi xấu, đấm đá hoặc hung dữ xảy ra chỉ một lần đối với nhiều người khác nhau
 Không thích hoặc không chơi chung, ngoại trừ cố ý tái diễn nhiều lần với mục đích
gây
lo buồn, cô lập hoặc xúi dục người khác
Báo cáo: quy định của trường chúng ta không chấp nhận việc hiếp đáp ở bất cứ hình thức
nào. Chúng tôi thường xuyên dạy học sinh cách giải quyết, kể cả việc phải báo với thầy
Runnalls, cô Mineo và thầy cô của mình. Xin nhắc nhở con mình phải báo ngay để chúng tôi
ngăn chận.
Việc quấy nhiễu trên mạng xảy ra ngoài giờ học, nhà trường không kiểm soát được. Quý vị
cần phải cảnh giác khi con mình sử dụng trang mạng, điện thoại di động, v.v… Cần biết
thêm thông tin, xin vào trang www.education.vic.gov.au/bullystoppers.

NGÀY GIA ĐÌNH VUI CHƠI
(FAMILY FUN DAY)
THỨ SÁU 4/11
Có rất nhiều trò chơi vui thích cho học sinh.
Đặt mua vé trước $20,chơi không giới hạn,
ưu tiên chơi trước từ 12giờ - 12giờ 45.
Xin điền vào giấy đặt mua và gởi về trường,
hạn chót Thứ Tư 26/10.
Nếu không mua vé trước, mỗi trò chơi $5.

D ĐI BỘ ĐẾN TRƯỜNG
Hãy cùng đi bộ với con quý vị vào
tháng 10 và bắt đầu thói quen hoạt
động cho cả đời.
Tổ chức VicHealth khuyến khích học
sinh đi bộ, đi xe đạp hoặc trượt ván có
bánh xe đến trường trong tháng 10 để
giúp các em có được 60 phút hoạt động
mỗi ngày.
Giáo viên ở mỗi lớp sẽ đánh dấu vào lịch.
Lớp nào đi bộ được nhiều lần nhất sẽ có
phần thưởng.
Quý vị cũng có thể đậu xe ở xa và đi bộ
đến trường.

Lớp Prep 2017:
 Lớp học chuyển tiếp đầu tiên bắt đầu vào Thứ Ba 25/10 từ 11giờ 45 đến 1giờ 15.
Xin vui lòng đăng ký trên mạng www.schoolinterviews.com.au với mã số 67zs5
 Nhà trường bắt đầu nhận ghi danh lớp Prep cho những em ở trong vùng Cairnlea hoặc
có anh chị đang học tại đây. Vì có giới hạn, nhà trường không thể nhận những em ở
ngoài khu vực 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
Đồ chơi, sách cũ: nếu quý vị có sách hoặc đồ chơi cũ không dùng nữa, xin tặng cho nhà
trường để bán trong ngày Gia đình Vui chơi. Xin mang đến văn phòng hoặc phòng 18.
Mua vé số: học sinh đã mang về nhà một tập vé số gồm 5 vé, mỗi vé $1. Xin mời quý vị
mua ủng hộ gây quỹ cho ngày Gia đình Vui chơi. Giải trúng rất giá trị gồm nhiều quà tặng,
phiếu mua hàng, dịch vụ, vé vào cửa ở những trung tâm vui chơi,v.v…Tổng cộng có 8 giải
trúng, giải nhất là xe cút kít đầy quà chưng bày trước văn phòng.
Xếp lớp năm 2017: trong vài tuần tới, giáo viên sẽ bắt đầu thảo luận về việc xếp lớp cho học
sinh vào năm tới. Đây là một việc làm phức tạp và nhiều yếu tố cần phải được xem xét. Giáo
viên cần phải lưu ý đến nhu cầu cá nhân của học sinh, cân bằng giới tính, trình độ học vấn,
các nhóm bạn và nhu cầu về cảm xúc để có những lớp học cân bằng, ổn định và hợp tác.
Nếu muốn yêu cầu con mình được xếp vào một lớp nào với lý do về giáo dục , quý vị cần
phải viết thư gởi đến văn phòng, hạn chót là Thứ Sáu 28/10. Ngoài bì thư xin ghi rõ
“confidential” (bảo mật) và tên Hiệu trưởng Mark Mill. Thư nào gởi đến sau Thứ Sáu 28/10
không được cứu xét.
Mọi yêu cầu sẽ được xem xét nhưng không bảo đảm, quyết định cuối cùng tùy thuộc vào ban
giám hiệu. Sẽ không có thay đổi sau khi các lớp đã được sắp xếp.
Tin căng-tin: có một số lớn tiền trả ở căng-tin là tiền nước ngoài, tiền hư rách hoặc trả không
đủ. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ đưa thức ăn bằng với số tiền đúng. Rất tiếc vì số học
sinh quá đông, chúng tôi không thể tìm các em để bảo các em chọn món khác. Các em sẽ
nhận được thức ăn tương tự.
Khi học sinh quên mang thức ăn, căng-tin sẽ làm 1 kẹp bánh mì cho các em ăn tạm giá $1.
Các em mang giấy báo về nhà và quý vị cần phải cho con mình mang tiền trả lại. Có một số
vẫn chưa trả, xin xem lại giấy báo trong cặp các em. Bữa ăn tạm này dành cho những trường
hợp bất ngờ, không nên dùng mỗi ngày.
Đội nón học kỳ 4: xin nhắc nhở phụ huynh là tất cả học sinh phải đội nón trong học kỳ 4
để bảo vệ da. Ở mỗi lớp đều có kem chống nắng cho các em thoa trước khi ra chơi.
Chuyển trường:nếu con quý vị chuyển trường vào năm tới 2017, xin báo ngay với văn
phòng để chúng tôi tiện việc sắp xếp.

