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       BẢN TIN       27/7/2017 

      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: học sinh đã đi học đư ợc 2 tuần và các chư ơ ng trình bắ t 

đầu hoạt động bình thường sau tuần lễ soạn thảo. Vào Thứ Sáu, học sinh lớp Prep ăn 

mừng 100 ngày đi học, mặc quần áo ngủ đến trường và có buổi ăn sáng tại lớp. Mời phụ 

huynh đến tham gia buổi liên hoan đầu tiên của con mình tại trường.  

Vấn đề đậu xe: Thứ Ba vừa qua, hội tr ư ởng Hội đồng nhà tr ư ờng Vesna Mijatovic và 
tôi có gặp ông Claude, kỹ sư giao thông của Hội đồng thành phố Brimbank. Chúng tôi 
bàn thảo về việc kẹt xe và đậu xe an toàn vào giờ đưa con đến trường buổi sáng và rước 
con vào buổi chiều. Chúng tôi cũng yêu cầu có người kiểm soát nơi băng qua đường ở 
Shepard Way. Brimbank sẽ xem xét phương pháp giải quyết những khó khăn này.  

Ông Claude cũng lưu ý là họ sẽ tuần tra thường xuyên việc đậu xe trái phép, kể cả đậu 
trên sân cỏ. Xin hãy cẩn thận, tiền phạt tương đương với lệ phí nhà trường của con quý vị 
trong 1 năm. 

 

 



 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN PHỤ HUYNH 2017 

 
Nhà trường đang thực hiện một cuộc thăm dò để tìm hiểu ý kiến phụ huynh. 
Việc thăm dò này do Bộ Giáo dục tổ chức hằng năm và phụ huynh được 
chọn một cách ngẫu nhiên ở mỗi trường.  

Việc này giúp nhà trường biết được ý nghĩ của phụ huynh đối với những 
hoạt động của trường, sự tham gia của học sinh và mối liên hệ với phụ 
huynh. Chúng tôi sẽ dùng kết quả của cuộc thăm dò để giúp soạn thảo kế 
hoạch và phương pháp cải thiện. 

 

Việc trả lời câu hỏi thăm dò sẽ được thực hiện trên mạng và chỉ mất khoảng 
15 phút. Quý vị có thể dùng máy vi tính ở nhà, máy xách tay, tablet hoặc 
điện thoại di động, vào mạng bất cứ giờ nào thuận tiện trong khoảng từ Thứ 
Hai 7/8 đến Chủ nhật 27/8.  

 

Khoảng 30% phụ huynh được mời tham gia. Ý kiến của quý vị sẽ được 
hoàn toàn bảo mật. 

 

Phụ huynh có thể trả lời Bản thăm dò ý kiến trên mạng bằng tiếng Việt, xin 
vào http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/
improvement/Pages/performsurveyparent.aspx 

 

Kết quả sẽ được gởi về trường vào cuối tháng 9.  

 

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.  

     
 

 


