
  TRƯỜNG TIỂU HỌC CAIRNLEA                        
     Điện thoại   9363 1187 

 

       BẢN TIN       22/7/2017 

          Những ngày cần ghi nhớ: 

 22/6: hạn chót đóng tiền đi chơi Sovereign Hill, lớp 2, $42 

 28/6:  giáo viên gặp phụ huynh, 11giờ đến 7giờ, học sinh nghỉ học  

 30/6: hạn chót nộp đơn xin tài trợ cho thể thao và đi chơi (CSEF) 

 30/6: ngày chót học kỳ 2, học sinh về sớm lúc 2giờ 30 

 17/7: bắt đầu học kỳ 3, học sinh đi học trở lại 

 3/8: ngày giáo viên họp, học sinh nghỉ học  

Thông báo của Hiệu trưởng: xin nhắ c nhở quý vị là ngày phụ huynh đế n gặp giáo viên 

được tổ chức vào Thứ Tư tuần tới, bắt đầu từ 11giờ đến 7giờ tối. Nếu chưa hẹn giờ, xin 

lên mạng Compass, dùng mã số trường đã cho quý vị và nhớ báo với giáo viên nếu cần 

thông dịch. Họ c sinh nghỉ họ c vào ngày này.  

Thứ Sáu 30/6 là ngày chót của học kỳ 2, học sinh ra về sớm lúc 2giờ 30. Học sinh ăn trưa 

sớm lúc 12giờ 25. Xin nhớ sắp xếp việc rước con sớm.  

Xin lưu ý là ngày họp chào cờ vào Thứ Sáu tuần tới được tổ chức lúc 11giờ 30. Vào ngày 

này, chúng ta sẽ chia tay cô Rose. Sau 31 năm làm việc tại trường tiểu học Deer Park/

Cairnlea, cô Rose về hưu vào cuối học kỳ. Cô chuyển đến trường Deer Park vào đầu năm 

1986, đã làm qua nhiều chức vụ và trở thành Hiệu phó từ năm 2009. Chúng tôi xin cám 

ơn sự tận tâm và chăm chỉ trong những năm làm việc của cô tại trường. Mọi người sẽ nhớ 

đến cô là một nhân viên và người lãnh đạo được quý trọng. Đại diện cho cộng đồng 

trường Cairnlea, xin chúc cô mọi điều tốt lành khi về hưu.  

Vào học kỳ 3, cô Montebello lớp 4JM giảm xuống làm việc 3 ngày. Cô Hamdan trở lại 

làm việc, dạy thế cô Montebello vào Thứ Năm và Thứ Sáu cho đến cuối năm. Xin cám ơn 

toàn thể mọi người, chúng ta đã có một học kỳ thành công. Hẹn gặp lại vào Thứ Hai 17/7. 

 



   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.  

 

                               

 

HARRY PORTER 
Nhóm “Vui chơi sau giờ học” tại Thư 

viện Deer Park sẽ tổ chức buổi vui chơi 

về HARRY POTTER vào  

           Thứ Hai  26/6 lúc 4giờ 

* Các em được chia nhóm theo màu nón 

* Làm nón, cà-vạt và phù hiệu 

* Giải đáp câu đố 

* Chơi trò chơi Harry Potter 

* Có quà là cuốn sách  Harry Potter 

 Các em có thể mặc quần áo 

 Harry Potter đến tham dự.  

 

    SỬ DỤNG COMPASS TRÊN MẠNG  

 

Buổi gặp mặt giữa phụ huynh  và giáo viên: phụ huynh cần hẹn giờ trên mạng để gặp 
giáo viên vào Thứ Tư 28/6 từ 11giờ sáng đến 7giờ tối. Hạn chót hẹn giờ là Thứ Hai  
26/6 lúc 10giờ sáng.  

Quý vị cần lên mạng COMPASS, dùng mã số nhà trường đã gởi cho quý vị. 

Phụ huynh học sinh lớp 2CR và 5MH sẽ đến gặp giáo viên vào ngày Thứ Hai  31/7  

từ 2giờ đến 7giờ 30. Quý vị có thể bắt đầu hẹn giờ từ Thứ Hai 17/7. 

 

Trợ giúp: xin xem hướng dẫn đính kèm. Nếu cần giúp việc hẹn giờ, xin mời đến văn 
phòng  vào lúc 8giờ 35 sáng hoặc 3giờ chiều.  

 

Thông dịch: trên mạng Compass không có phần hẹn thông dịch. Nếu cần thông dịch, 
xin nhớ báo với giáo viên.  

 


