
  TRƯỜNG TIỂU HỌC CAIRNLEA                        
     Điện thoại   9363 1187 

 

       BẢN TIN       20/7/2017 

      Những ngày cần ghi nhớ: 

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

 4/8:  lớp 4-6 chơi thể thao (đã tính trong lệ phí ) 

 10/8: lớp 2 đi chơi Sovereign Hill 

   lớp 5 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí ) 

 11/8: lớp 5 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí ) 

 14/8: lớp 6 học hỏi về Đời sống Gia đình (đã tính trong lệ phí ) 

 15/8: lớp 4 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí ) 

 21/8: lớp 6 học hỏi về Đời sống Gia đình (đã tính trong lệ phí ) 

 24/8: lớp 2 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí ) 

 28/8: lớp 6 học hỏi về Đời sống Gia đình (đã tính trong lệ phí ) 

 28/8: lớp 6 học hỏi về Đời sống Gia đình (đã tính trong lệ phí ) 

 

Thông báo của Hiệu trưởng: chào đón mọi ngư ời trở lại học kỳ 3. Trong tuần này, 

giáo viên soạn thảo chương trình cho học kỳ. Vào tuần sau, thời khóa biểu sinh hoạt sẽ trở 

lại bình thường.  

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. Xin lưu 
ý giờ giấc để bảo đảm sự an toàn của học sinh.  

 

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.  

 

 



   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.  

 

                               

 

 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.  

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 quanh trường, biên phạt những 
xe đậu trái phép, kể cả đậu trên sân cỏ.  

Có vài phụ huynh đậu xe vào chỗ “2 phút” phía trước văn phòng và dẫn con vào 
trường. Nơi này chỉ cho quý vị tấp vào để cho con xuống xe từ 8giờ đến 9giờ. Nếu đậu 
ở đây lâu, quý vị có thể bị phạt.  

Ghi danh lớp Prep 2017: nhà tr ư ờng bắ t đầu nhận ghi danh cho những em sống 
trong vùng Cairnlea hoặc có anh em đang học tại trường. Vì việc thu nhận học sinh có 
giới hạn, chúng tôi không nhận những em ở ngoài vùng Cairnlea.  

Khi nộp đơn, xin mang theo: 

 Giấy chứng nhận sinh sống ở vùng Cairnlea 

 Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu 

 Giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ 

Ngày giờ tham quan trường có tại văn phòng. Ngày kế là Thứ Năm 24/8 lúc 9giờ 15. 
Xin đăng ký trước.  

     



THỨC ĂN CĂNG-TIN 


