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lớp Prep học về khoa học (đã tính trong lệ phí nhà trường)
ngày chót đặt mua tập vở để được giao hàng miễn phí
lớp 4,5,6 trình diễn văn nghệ Giáng Sinh
lớp 2,3 trình diễn văn nghệ Giáng Sinh
lớp Prep,1 trình diễn văn nghệ Giáng Sinh
lớp 6 làm lễ hoàn tất Tiểu học
lớp 6 đi chơi Adventure Park ( về trễ )
ngày học cuối của năm 2016

Thông báo của Hiệu trưởng: thật khó tưởng tượng chỉ còn 4 tuần rưỡi nữa là hết năm học
2016 và đây là thời gian rất bận rộn. Giáo viên đang viết học bạ và ban giám hiệu đang sắp
xếp nhân viên cho năm tới. Khi hoàn tất, danh sách giáo viên các lớp và nhân viên sẽ được
thông báo vào bản tin cuối cùng trong năm.
Vào tuần rồi, chúng tôi đã có một buổi họp với Kỹ sư Giao thông của hội đồng thành phố
Brimbank. Ông ấy đã quan sát lượng xe cộ quanh trường, nơi đưa rước học sinh vào buổi
sáng và buổi chiều. Ông sẽ làm đơn xin lắp đặt một chỗ băng qua đường thích đáng ở phía
Nam đường Shepperd. Nếu được chấp nhận, việc này sẽ bắt đầu vào năm 2017. Ông cũng rất
lo ngại về một số hành vi không an toàn của phụ huynh khi lái xe, và của người đi bộ không
băng qua đường nơi nhà trường ấn định.
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.

Sự an toàn của học sinh: yêu cầu tất cả mọi người tuân theo giới hạn tốc độ lái xe, quy định
đậu xe và sử dụng những nơi băng qua đường của nhà trường có lá cờ màu cam.
Trẻ em dễ bị tai nạn vì các em thấp nhỏ và chưa có khả năng phán đoán.
• Khi đi bộ, hãy luôn luôn dùng lối băng qua đường dành cho khách bộ hành, không nên
băng tắt qua đường vì có thể bị nguy hiểm.
• Nói về sự quan trọng của việc cài dây an toàn và bảo đảm là mọi người trên xe đều có dây
an toàn thích hợp với lứa tuổi và kích thước.
• Giải thích về luật giao thông trong khi lái xe
• Luôn thể hiện sự có trách nhiệm và những việc làm an toàn khi lái xe, dù là hành khách
hoặc đi bộ ở bất cứ nơi nào có xe cộ.
Hội đồng thành phố Brimbank sẽ rất gắt gao trong việc áp dụng quy luật đậu xe quanh trường ,
kể cả đậu trên sân cỏ và trên lối đi bộ. Xin đọc kỹ những bảng quy định đậu xe, tiền phạt hiện
thời tương đương với lệ phí nhà trường quý vị đóng cho con mình trọn năm.

QUYÊN GÓP THỨC ĂN
Hằng năm vào khoảng thời gian trước Giáng
Sinh, nhà trường kêu gọi mọi người ủng hộ
tổ chức từ thiện Salvation Army, đóng góp
thức ăn cho những gia đình gặp khó khăn.
Từ đây cho đến cuối năm, xin cho học sinh
mang đến trường đóng góp những thức ăn,
nước uống đóng hộp lâu hư.
Thông thường trường chúng ta quyên góp
rất nhiều và các em học được cách đối xử tử
tế một cách thực tiễn. Xin cám ơn quý vị.

NHÓM CHẠY BỘ
Nhóm chạy bộ dành cho học sinh lớp 4-6
sẽ tiếp tục cho đến cuối năm. Các em có
bất cứ khả năng nào cũng có thể tham gia.
Qua chương trình này, các em sẽ được
học về kỹ thuật chạy bộ, tốc độ chạy và
cách ăn uống bổ dưỡng cho việc chạy
đường dài.
Tập họp đúng 8giờ sáng mỗi Thứ Sáu tại
hội trường lớn.
Có thắc mắc, xin liên lạc thầy Hardy,
phòng 34.

Tháng 11, không đi học trễ: mỗi ngày nhà trường đều có một số học sinh đi học trễ, có
khi trễ đến 30 phút sau giờ học là 8giờ 55. Chúng tôi biết rằng chuẩn bị cho các em đi học
vào buổi sáng là một việc khó khăn, việc đậu xe có thể vất vả và thời tiết cũng có ảnh
hưởng. Tuy nhiên, học sinh cần có mặt tại trường trước khi loa có nhạc vào buổi sáng.
Việc này rất quan trọng để giúp các em ổn định, gặp gỡ bạn bè, có thì giờ sắp xếp và cảm
thấy thoải mái.
Thời tiết bây giờ đã tốt hơn, chúng tôi yêu cầu phụ huynh cố gắng hơn trong tháng 11, đưa
con mình đến trường trước 8giờ 55.
Lớp nào có ít học sinh đi trễ nhất trong tháng 11 sẽ được thưởng một ngày mặc quần áo tự
do vào tháng 12. Xin quý vị giúp các em chuẩn bị cặp và đồng phục vào buổi tối hôm
trước, đậu xe xa một chút và đi bộ đến để tập cho các em đúng giờ trong mọi sinh hoạt.
Ghi danh lớp Prep 2017: nhà trường đang 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
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.
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.

Quý vị đã đặt mua tập vở năm 2017 trên
mạng cho con mình chưa?
Xin xem hướng dẫn đính kèm.

