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hạn chót đóng tiền đi chơi Botanical Gardens, lớp 4, $23
ngày văn hóa Ý Đại Lợi
chụp hình học sinh và các lớp
chụp hình gia đình
ngày cuối học kỳ 1, học sinh về sớm lúc 2giờ 30
bắt đầu học kỳ 2, học sinh đi học trở lại
họp chào cờ ngày lễ ANZAC
lễ ANZAC, học sinh nghỉ học
lớp 4 đi chơi Botanical Gardens
hạn chót nộp đơn xin tài trợ cho thể thao và đi chơi (CSEF)

Thông báo của Hiệu trưởng: đây là bản tin cuối của học kỳ 1 và chỉ còn một tuần nữa là đến
kỳ nghỉ học kỳ. Chúng tôi xin nhắc nhở phụ huynh về sự an toàn xe cộ. Dù là tài xế, hành khách
hoặc là người đi bộ, tất cả chúng ta đều phải thích nghi với môi trường có xe cộ trong sinh hoạt
hằng ngày. Đặc biệt trẻ em dễ bị tai nạn hơn vì các em thấp nhỏ và chưa có khả năng phán đoán.
Xin lưu ý đến những cơ hội dạy các em về sự an toàn.
• 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 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.
Xin nhớ là trẻ em học những thói quen tốt từ việc người lớn làm gương những hành vi tốt. Hẹn
gặp lại mọi người an toàn và vui vẻ trong học kỳ 2.
Xét duyệt kế hoạch: 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. Trong ngày họp cuối cùng, thanh tra Chris
Thompson đã gặp gỡ ban Giám Hiệu, trưởng ban Hội đồng nhà trường Vesna Mijatovic và 2
đại diện của bộ Anne Fox và Paul Griffin. Thanh tra cũng có gặp đại diện học sinh, nhân viên
hổ trợ, 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.

Ngày cuối học kỳ: học sinh về sớm lúc 2giờ 30 ngày Thứ Sáu 31/3. Học kỳ 2 bắt đầu vào Thứ
Ba 18/4.
Hội đồng nhà trường: năm 2017 đã họp buổi đầu tiên vào Thứ Hai vừa qua và thành phần
được tuyển chọn gồm có:
 Trưởng ban:
Vesna Mijatovic
* Phó ban:
Nermina Kaitak
 Thư ký:
Lianna Kretiuk
*Thư ký phụ:
Brenton Runnalls
 Thủ quỹ:
Keryn Rose
Hội đồng sẽ bảo đảm nhà trường tiếp tục phát triển và cung cấp cho học sinh một chương
trình giáo dục có chất lượng cao.
Thông tin về Trung học cho học sinh lớp 6:
 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

Thông báo về ngày văn hóa Ý, Thứ Hai 27/3:
Lưu ý: chỉ những em đã đóng lệ phí nhà trường mới được tham gia những sinh hoạt
dưới đây.
(Nếu quý vị đã đặt mua tập vở trên mạng và đóng $150, lệ phí nhà trường đã tính rồi.
Nếu quý vị đặt mua trễ và chỉ đóng $50, xin đến văn phòng đóng thêm $100).
 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. 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 đến lớp 5: mỗi em được 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.
 Toàn thể học sinh: được xem diễn kịch vui “Fooling in love”.

SỬ DỤNG COMPASS TRÊN MẠNG
Trường Cairnlea có thiết lập hệ thống Compass School Manager trên mạng, bao gồm phần
parent portal cho phụ huynh đọc những tin tức và thông báo liên quan đến học sinh.
Quý vị có thể lên mạng https://cairnleaparkps-vic.compass.education .Mỗi phụ huynh đã nhận
được mã số để vào mạng. Xin đừng cho con mình biết mã số này.
Khi vào mạng lần đầu tiên, quý vị được yêu cầu đổi mã số khác, xác nhận địa chỉ điện thư
(email) và số điện thoại di động. Nhà trường có thể dùng những chi tiết này để gởi tin nhắn và
tìm lại mã số.
Với hệ thống Compass, phụ huynh có thể:
 Đọc bản tin và những thông báo khác
 Đọc học bạ của con mình
 Xem thông tin cập nhật về việc đi học đầy đủ của các lớp và cả trường
 Thông báo với trường những ngày nghỉ học đã qua hoặc sắp tới của con mình
 Làm hẹn cho ngày gặp gỡ giữa phụ huynh và giáo viên
 Tải, in và đồng ý cho con mình đi chơi
 Thay đổi địa chỉ điện thư và số điện thoại di động
 Xem thông báo về những sự việc sắp tới
Xin quý vị vào mạng thường xuyên (hằng tuần) để xem thông tin. Điều quan trọng là quý vị
đừng cho con mình biết mã số để các em không vào được. Liên lạc với văn phòng nếu cần.

NGÀY CHỤP HÌNH

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.

Ngày chụp hình trong bản tin kỳ rồi là không
đúng, được điều chỉnh lại như sau:

 THỨ TƯ 29/3: CHỤP HÌNH
HỌC SINH VÀ CÁC LỚP
 THỨ NĂM 30/3: CHỤP HÌNH
HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH

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.

