BẢN TIN

20 tháng 4 năm 2017

Những ngày cần ghi nhớ:









25/4: lễ ANZAC, học sinh nghỉ học
27/4: lớp 4 đi chơi Botanical Gardens
5/5:
hạn chót đóng tiền đi chơi Ceres, lớp 1, $29
8-23/5: lớp Prep – 5 học về Đời Sống, đã tính trong lệ phí nhà trường
9-11/5: lớp 3 & 5 làm bài kiểm tra trình độ NAPLAN
11&12/5: mua quà tặng ngày Nhớ Ơn Mẹ
12/5: lớp 1 đi chơi Ceres
30/6: hạn chót nộp đơn xin tài trợ cho thể thao và đi chơi (CSEF)

Thông báo của Hiệu trưởng: chào đón mọi người trở lại học kỳ 2. Tuần này giáo viên họp để
soạn thảo chương trình. Vào tuần tới, mọi sinh hoạt sẽ trở lại theo thời khóa biểu bình thường.
Bắt đầu học kỳ này chúng ta có Hiệu Phó mới, cô Besanko. Thầy Jarvis dạy thế lớp 1MM của
cô Morrison đã nghỉ phép. Cô Ciampa trở lại và dạy tiếng Ý.
Trong dịp nghỉ học kỳ vừa qua, nhà trường tiếp tục việc bảo trì. Khu vực văn phòng và phòng
25 & 26 đã được sơn lại. Hệ thống thoát nước gần khu vực lớp 6 và sân chơi đã được lắp đặt để
ngăn chận việc nước ứ đọng khi mưa lớn.
Học kỳ 2 sẽ dài và bận rộn, gồm 11 tuần với nhiều sinh hoạt đã được sắp xếp. Thứ Sáu tuần này
chúng ta có buổi họp chào cờ kỷ niệm ngày ANZAC, mời toàn thể phụ huynh đến tham dự. Vào
tháng 5, học sinh tham gia đi bộ gây quỹ và xe van Giáo dục Đời sống đến dạy các em trong 3
tuần. Lớp 3 và 5 sẽ làm bài kiểm tra trình độ NAPLAN trong 3 ngày. Vào tháng 6, giáo viên
viết học bạ và gặp phụ huynh vào tuần cuối của học kỳ.
Báo nghỉ học :bắt đầu học kỳ này nhà trường sẽ gởi tin nhắn đến phụ huynh của các em nghỉ
học mà không có lý do. Tin nhắn này do hệ thống Compass của trường gởi đi mỗi ngày lúc
10giờ, yêu cầu quý vị thông báo lý do. Nếu nhận được tin nhắn, xin quý vị vào hệ thống Compass
trên mạng để ghi rõ lý do vắng mặt của con mình. Xem thêm chi tiết đính kèm.
Ghi danh học lớp 7 năm 2018: thông tin về việc ghi danh học lớp 7 năm 2018 ở các trường
Trung học công lập sẽ được gởi về nhà cho phụ huynh các em lớp 6 vào Thứ Hai 24/4. Nếu
không nhận được, có thể đến lấy ở văn phòng.
Để việc chuyển trường được suông sẽ, xin quý vị tuân theo những ngày giờ đã ấn định trong
bản thông báo.

Thông tin về Trung học cho học sinh lớp 6:
 Trường Braybrook:
Hạn chót nộp đơn xin học bổng lớp 7: đầu học kỳ 2
Hạn 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:
Chương trình thi tuyển, xin gọi 9365 80, chi tiết www.kdc.vic.edu.au
 Trường Sunshine: buổi thông tin hướng dẫn phụ huynh được tổ chức như sau:
* Thứ Năm 27/4, 4giờ đến 6giờ chiều tại 76 Suffolk Rd, Sunshine North
* Thứ Ba 2/5,
4giờ đến 6giờ chiều tại góc đường Glengala Rd và Allison St, Ardeer
Liên lạc 8311 5200 hoặc sunshine.co@edumail.vic.gov.au

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 cất giữ ở nơi an toàn và 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
 Xem 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.
Quý vị có thể dùng máy vi tính, tablet hoặc điện thoại để thông báo ngày và lý do con mình nghỉ
học.

Ghi danh lớp Prep 2018: nhà trường bắt đầu nhận ghi danh lớp Prep 2018.
Khi nộp đơn, xin mang theo:
 Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
 Giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ
Những buổi tham quan trường sẽ được tổ chức vào học kỳ 2 và 3 . Ngày giờ có tại văn phòng
hoặc trên mạng, xin đăng ký trước.
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 hỏi tại văn phòng.

VĂN PHÒNG MUA BÁN
BẤT ĐỘNG SẢN
HARCOURTS
CÓ DỰ ĐỊNH BÁN NHÀ?
Nếu quý vị đến với văn phòng
Harcourts ở khu mua sắm Cairnlea để
nhờ bán nhà, văn phòng này sẽ tặng nhà
trường $500 sau khi bán được.
Vì vậy, xin nhớ nhắc đến tên trường khi
bán nhà.

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.

