BẢN TIN

9 tháng 3 năm 2017

Những ngày cần ghi nhớ:
 10/3:












hạn chót đóng tiền đi trại, lớp 6, $155
hạn chót đóng tiền đi cỡi ngựa, lớp 6
13/3: lễ Lao Động, học sinh nghỉ học
21/3: ngày Đa Văn Hóa
22/3 – 24/3: lớp 6 đi trại
24/3: hạn chót đóng tiền đi chơi Botanical Gardens, lớp 4, $23
27/3: ngày văn hóa Ý Đại Lợi
27/4: lớp 4 đi chơi Botanical Gardens
28/3: chụp hình học sinh và các lớp
29/3: chụp hình gia đình
31/3: ngày cuối học kỳ 1, học sinh về sớm 2giờ 30
18/4: bắt đầu học kỳ 2, học sinh đi học trở lại
30/6: hạn chót nộp đơn xin tài trợ cho thể thao và đi chơi (CSEF)

Thông báo của Hiệu trưởng: trong học kỳ này nhà trường duyệt lại kế hoạch hoạt động trong
4 năm. Việc này giúp soạn thảo đường hướng cho 4 năm tới. Thứ Năm vừa qua, chúng tôi đã
hoàn tất buổi duyệt xét cuối cùng. Thanh tra Chris Thompson đã gặp gỡ các thành viên hội
đồng nhà trường, đại diện học sinh, nhân viên liên quan, đồng thời xem xét dữ liệu của trường
và tài liệu tự đánh giá.
Thanh tra sẽ viết báo cáo, đánh giá về những hoạt động của trường Cairnlea và đưa ra đường
hướng phát triển sắp tới. Những báo cáo này sẽ giúp chúng ta soạn kế hoạch cho 4 năm tới.
Học sinh vắng mặt: nghiên cứu cho thấy có sự kết hợp chặt chẽ giữa việc đến trường và kết
quả học tập cùng những ảnh hưởng lâu dài ở trẻ em. Rất quan trọng khi học sinh tập thói quen
đi học đều đặn lúc còn nhỏ. Nghỉ học nhiều làm giảm cơ hội học hành và có thể dẫn đến thành
quả thấp kém. Chúng tôi khuyến khích các em đi học đều đặn.
Nếu con quý vị bệnh và nghỉ học, xin thông báo ngay. Nghỉ học không lý do là vấn đề nhà
trường và Bộ Giáo dục rất quan tâm.
Ghi danh lớp Prep 2018: nhà trường bắt đầu nhận ghi danh lớp Prep 2018 vào học kỳ 2.
Khi nộp đơn, xin mang theo:
 Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
 Giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ

Thông tin về Trung học cho học sinh lớp 6:
 Trường Copperfield: tham quan trường ở Kings Park 9/3, trường Sydenham 14/3,
liên lạc cô Thảo 9365 4164
 Trường St. Albans: ngày chót nộp đơn thi tuyển (SEAL) 2018: Thứ Sáu 14/4
Xem chi tiết www.stalbanssc.vic.edu.au
 Trường Braybrook: tham quan trường Thứ Tư 15/3, 5giờ-7giờ
Ngày chót nộp đơn xin học bổng lớp 7: đầu học kỳ 2
Ngày chót nộp đơn thi tuyển (SEAL): đầu học kỳ 2
Liên lạc cô Susan Campbell 9312 2900 hoặc www.braybrooksc.vic.edu.au
 Trường Keilor Downs: tham quan trường Thứ Tư 19/4, buổi sáng 9giờ, buổi chiều 6giờ
Chương trình thi tuyển, xin gọi 9365 80, chi tiết www.kdc.vic.edu.au

NGÀY ĐA VĂN HÓA
THỨ BA 21/3
Ngày Đa Văn Hóa được tổ chức hằng năm
vào tháng 3 tại Victoria để cổ động nguồn
gốc văn hóa và sự hòa hợp trong xã hội.
Nhà trường sẽ tổ chức ngày này với nhiều
sinh hoạt đặc biệt để học sinh học hỏi về
những nền văn hóa khác, khuyến khích mọi
người xây dựng và hổ trợ xã hội mà chúng
ta đang sống.
Vào Thứ Ba 21/3 các em mặc quần áo dân
tộc hoặc quần áo màu cam ( sự hòa hợp).
Nhớ tránh nắng và mang giầy thích hợp,
không hở ngón chân.
Các em cũng mang theo thức ăn sắc tộc để
cùng ăn trưa với cả lớp. Cần ghi rõ vật liệu
dùng trong thức ăn. Dĩa, hộp đựng cần ghi
tên.
Cám ơn sự hợp tác của quý vị.

NGÀY VĂN HÓA Ý ĐẠI LỢI
THỨ HAI 27/3
Học sinh mặc quần áo hóa trang liên quan
đến văn hóa Ý. Hoặc các em có thể mặc
những màu trong lá cờ Ý: đỏ, trắng và
xanh lá cây.
Sẽ có giải thưởng cho em nào mặc quần
áo sáng tạo nhất.
Xe van bán kem Ý gelato sẽ đến trường.
Học sinh có thể mang tiền theo mua, giá
$3.50
Kem có thể đựng trong ly cho em nào bị
dị ứng, thay vì bánh đựng kem.

Thông báo về ngày văn hóa Ý, Thứ Hai 27/3:
 Tất cả học sinh sẽ được mỗi em một miếng bánh pizza. Nếu con quý vị bị dị ứng với
thức ăn mà chưa cập nhật, xin báo với văn phòng ngay, hạn chót là 10/3.
 Học sinh lớp 3 và lớp 5: tổ chức Juventus Academy Melbourne sẽ đến hướng dẫn các
em chơi đá banh. Nhớ mang giầy thích hợp.
 Học sinh lớp Prep và lớp 6: sẽ được tham gia làm mì Ý. Nhà trường cung cấp bột và
máy cán mì. Các em được mang mì về nhà sau khi làm.
** Chỉ những em đã đóng tiền mua tập vở hoặc lệ phí nhà trường mới được tham gia.
 Học sinh sẽ được xem diễn kịch vui “Fooling in love”.
** Chỉ những em đã đóng tiền mua tập vở hoặc lệ phí nhà trường mới được tham gia.

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.
Từ thiện:một lần nữa, nhà trường hổ trợ tổ chức từ thiện Helping Hand Mission, gây quỹ để
giúp đỡ thức ăn và vật dụng cần thiết cho những gia đình gặp khó khăn trong khu vực miền
Tây. Những lon tiền sẽ được đặt trong lớp, tại văn phòng để học sinh và phụ huynh có thể bỏ
bạc cắc vào.
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.
Sinh nhật: nếu quý vị muốn con mình ăn mừng sinh nhật ở trường, xin đừng mang đến những
ổ bánh lớn. Thay vào đó, quý vị có thể mang đến những bánh nhỏ hoặc bao kẹo nhỏ . Vì vấn
đề dị ứng thức ăn, bánh cần phải có giấy ghi rõ nguyên liệu. Xin báo trước với giáo viên dự
tính của quý vị.

