BẢN TIN

9 tháng 2 năm 2016

Những ngày cần ghi nhớ:
 20/2:
 21/2:






buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên, (lớp 2MT), 3giờ 30 - 6giờ
buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên, lớp 1-6,( không có lớp 2MT)
3giờ 30 - 6giờ
23/2: buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên, lớp 1-6, (không có lớp 2MT)
3giờ 30 - 6giờ
24/2: hạn chót đóng tiền đặt cọc đi trại, lớp 6, $100
hạn chót đóng tiền ipad lớp 6, $150
hạn chót đóng tiền ipad lớp 5, $160
hạn chót đóng tiền xe bus học kỳ 1
22/3 – 24/3: lớp 6 đi trại
30/6: hạn chót nộp đơn xin tài trợ cho thể thao và đi chơi (CSEF)

Thông báo của Hiệu trưởng: buổi họp mặt giữa phụ huynh và giáo viên được tổ chức vào 2
ngày 21/2 và 23/2. Đây là dịp để quý vị và giáo viên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin về
các em học sinh. Xin hẹn giờ hoặc đổi giờ trên mạng www.schoolinterviews.com.au , mã số
v4zed. Nếu cần thông dịch, hãy hẹn giờ ngay để chúng tôi sắp xếp. Ngày chót để làm hẹn là
Thứ Hai 20/2 lúc 2giờ. Nếu quý vị không thể lên mạng, có thể đến thư viện từ 8giờ 40 đến
8giờ 50, sẽ có nhân viên giúp làm hẹn. Mỗi buổi gặp mặt là 10 phút. Nếu cần thêm thời gian,
xin hẹn với giáo viên vào ngày giờ khác.
Đổi số điện thoại: xin báo với văn phòng ngay khi đổi số điện thoại để nhà trường có thể liên
lạc với quý vị khi cần thiết.
Giờ đến trường: sân trường có người kiểm soát từ 8giờ 30 vào buổi sáng và từ 3giờ 20 đến
3giờ 35 vào buổi chiều. Em nào đến trường trước 8giờ 30 hoặc vẫn còn ở trường sau 3giờ 35
sẽ được cho vào phòng giữ trẻ ngoài giờ học và phụ huynh phải trả tiền. Việc này nhằm bảo
đảm sự an toàn của học sinh.
Tổ chức Camp Australia đảm nhận chương trình giữ trẻ ngoài giờ học cho phụ huynh đi làm,
không thể đưa rước con đúng giờ. Xin làm đơn tại văn phòng hoặc liên lạc số 0423 795 208.
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 tra quanh trường, biên phạt những xe
đậu trái phép, kể cả đậu trên sân cỏ. Xin tuân theo những bản quy định.

Hội đồng nhà trường 2017: đây là một tổ chức tự nguyện gồm Hiệu trưởng, giáo viên và phụ
huynh được tuyển chọn, nhiệm kỳ 2 năm. Hội đồng nhà trường họp 2 lần mỗi học kỳ, vào tối
Thứ Hai lúc 6giờ 15, có nhiệm vụ quyết định những quy luật của trường, điều hành vấn đề tài
chánh và bảo trì. Hội đồng được chia ra làm 4 ban như sau:
Ban Giáo dục có nhiệm vụ ban hành quy luật nhà trường và thực hiện những chương trình
giáo dục.
Ban Tài chánh có nhiệm vụ đưa ra những đề nghị để kiểm soát vấn đề chi tiêu và tài chánh
Ban Xây dựng có nhiệm vụ bảo trì phòng ốc, sân trường và bảo đảm tạo ảnh hưởng tốt cho
môi trường.
Ban Gây Quỹ có nhiệm vụ tổ chức gây quỹ, tìm hiểu và làm đơn xin tài trợ.
Những ban nói trên họp vào tối Thứ Tư, 1 tuần trước buổi họp Hội đồng.
Chúng tôi kêu gọi phụ huynh tham gia vào bất cứ ban nào mà qúy vị thích. Xin đến văn phòng
lấy đơn ứng cử và nộp về trường, hạn chót là 4giờ Thứ Hai 20/2. Bất cứ phụ huynh nào cũng
có quyền bầu cử để chọn lựa thành viên. Hạn chót bầu là Thứ Hai 6/3.
Mang đồ vật đến truờng và bảo hiểm tai nạn: nhà trường và Bộ Giáo dục không chịu trách
nhiệm về việc hư hỏng hoặc mất mát đồ đạc của học sinh, giáo viên và những ai đến trường.
Phụ huynh cần lưu ý khi con mình mang đồ vật đắt tiền đến trường, bao gồm điện thoại di
động, máy tính điện tử, đồ chơi, dụng cụ thể thao và xe đậu trên khu vực nhà trường. Vì Bộ
Giáo Dục không có bảo hiểm cho đồ vật cá nhân và cũng không có khả năng chi trả những
khoản tiền này, giáo viên và học sinh được khuyến cáo là không nên mang theo đồ vật không
cần thiết hoặc đắt tiền. Xin ghi tên con mình lên đồ dùng cá nhân, kể cả đồng phục.
Cũng xin nhắc nhở quý vị là Bộ Giáo dục và nhà trường không có bảo hiểm tai nạn cá nhân và
xe cứu thương cho học sinh. Phụ huynh nào không có bảo hiểm, có trách nhiệm trả mọi chi
phí y- tế, xe cứu thương và những di chuyển khác cho con mình.
Điện thoại di động: học sinh mang điện thoại đến trường phải nộp tại văn phòng vào buổi
sáng và đến lấy lại trước khi về vào buổi chiều. Em nào sử dụng điện thoại trong trường sẽ bị
tịch thu và phụ huynh phải đến nhận lại.
Căng-tin: khi học sinh quên mang thức ăn, căng-tin sẽ bán cho các em thức ăn vặt giá 50 xu
(ăn lúc 11giờ) hoặc làm 1 kẹp bánh mì vegemite hoặc trét mứt để ăn trưa giá $1. Các em mang
giấy báo về nhà và quý vị phải cho con mình mang tiền trả lại vào ngày hôm sau. Em nào có
mang theo tiền tiêu vặt thì căng-tin sẽ dùng tiền này. Bữa ăn tạm này dành cho những trường
hợp bất ngờ, không nên dùng mỗi ngày.
Bảo vệ da: trường Cairnlea có quy luật về bảo vệ da cho học sinh. Tất cả học sinh bắt buộc
phải đội nón trong học kỳ 1 và 4. Xin quý vị thoa kem chống nắng cho con mình trước khi đến
trường vào buổi sáng. Chúng tôi có kem trong lớp để thoa thêm trước khi ra sân chơi. Xin dạy
các em cách tự thoa kem vì giáo viên không thể thoa cho nhiều em được.

Tài trợ cho học sinh(CSEF): mỗi năm Chính phủ có tài trợ $125 cho học sinh Tiểu học và
$225 cho học sinh Trung học để chi trả cho những sinh hoạt đi trại, thể thao và đi chơi. Số tiền
này sẽ được giữ tại trường để trừ dần khi sử dụng. Nếu quý vị có thẻ Health Care, Pension
hoặc thẻ chiết giảm Cựu Quân Nhân, có thể đến văn phòng để làm đơn, hạn chót là 30/6/17.
Đồng phục: tất cả học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục. Tiệm bán đồng phục Primary
School Wear ở đường Westwood Drive, Deer Park mở cửa mỗi ngày và sáng Thứ Bảy. Các
em phải đội nón trong học kỳ 1 và 4. Giày cũng rất quan trọng. Các em phải mang giày an
toàn để có thể tham gia mọi sinh hoạt, có thể là giày cột dây hoặc có miếng dán (velcro).
Không được mang dép, giày săng-đan hở ngón chân.

ĐỌC SÁCH BUỔI SÁNG
Có nhân viên giúp học sinh
đọc sách vào mỗi buổi sáng
tại thư viện.
Bắt đầu sáng Thứ Hai 6/2
từ 8giờ 40 đến 8giờ 55.
Mời các em tham gia.

ĐỒNG PHỤC CŨ
Mở cửa mỗi Thứ Năm
8giờ 40 đến 9giờ
Quần áo còn tốt, giá $5 một cái.
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.

Dạy kèm Ưu hạng
(Top Class Tutorials)
Con đường để trở thành xuất sắc

Dạy kèm học sinh Lớp 1 đến Lớp 12.
Nhằm mục đích củng cố điểm yếu và phát huy điểm mạnh của học sinh.
Bài làm tại lớp sẽ được chấm điểm cùng ngày.
Có bài tập về nhà làm hữu ích.

Tiểu học (Lớp 1– 6)
Tiểu học là giai đoạn quan trọng để
trẻ em học những kỹ năng căn bản
về đọc, viết và các khái niệm toán
học khác nhau. Chúng tôi có
chương trình để khuyến khích học
sinh phát huy trọn tiềm năng, bao
gồm:




Bài kiểm tra chính tả/các cuộc thi
đua và giải thi đua bảng cửu
chương để khuyến khích trẻ em
học hành tiến bộ.
Các khái niệm toán học bao gồm
giải toán, phân số, số thập phân
và toán chia.



Viết theo các thể loại khác nhau



Đọc/hiểu



Sơ lược vè viết luận (từ Lớp 4 trở
lên)

ONLY

$15

Trung học (Lớp 7 – 12)
Mục đích chương trình trung học của
chúng tôi là để chuẩn bị học sinh cho
chương trình VCE bằng cách tập
trung vào những điều sau đây:


Các phương pháp viết luận



Phân tích ngôn ngữ (phân tích các
bài báo – bắt buộc đối với Lớp 12)



Củng cố các cách đọc và trả lời
văn xuôi



Tất cả các đề tài toán học kể cả đại
số



Các chương trình riêng môn Toán
và Anh văn dành cho học sinh
Lớp 11 và 12, bao gồm Văn học,
Phương pháp Toán, Toán Nâng
cao và Toán Chuyên.

for 2 hours.

Hãy gọi cho chúng tôi qua số 9367 9579 (St Albans) để thảo
luận về tương lai con quý vị và để được biết về giờ giấc các
buổi học của chúng tôi.
Các lớp dự bị Lớp 7, VCE, các chương trình học rút và học bổng.

