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Những ngày cần ghi nhớ:
24/8: lớp 2 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí )
Lớp 4-6 chơi thể thao (dời ngày, ngày cũ là 18/8)
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 )
29/8: trình diễn văn nghệ với những trường khác
31/8: hạn chót đóng tiền đi chơi Sở thú, lớp Prep, $29
1/9:
hạn chót đóng tiền đi chơi Animal Land, lớp 1, $27
hạn chót đóng tiền đi chơi Sovereign Hill, lớp 5, $43
8/9:
lớp Prep đi chơi Sở thú
12/9: lớp 1HC, 1MM và 1KS đi chơi Animal Land
14/9: lớp 1AF, 1AH và 1JW đi chơi Animal Land
15/9: hạn chót đóng tiền đi trại Doxa Camp, lớp 4, $50
18/9: lớp 5 đi chơi Sovereign Hill

2017 Naplan: kế t quả cuộc kiể m tra trắ c nghiệm trình độlớp 3 & 5 đã đư ợc gởi về cho
phụ huynh vào Thứ Tư vừa qua 16/8. Phụ huynh nên lưu giữ báo cáo kết quả này vì nhiều
trường Trung học sẽ hỏi đến khi quý vị ghi danh cho con mình.
Kết quả này phản ảnh trình độ của con quý vị vào thời điểm kiểm tra, so với tất cả học
sinh lớp 3 và 5 ở nước Úc.
Kết quả trường Cairnlea rất khả quan, tất cả các môn đều trên trung bình so với kết quả
của tiểu bang. Nếu quý vị muốn bàn thảo về kết quả Naplan, xin hẹn giờ để gặp giáo viên.

Điểm trung bình Naplan 2017 của trường Cairnlea so với bang Victoria và nước Úc:
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Hội đồng thành phố Brimbank, cảnh sát và trường học: trong buổi họp tuầ n vừa qua,
cảnh sát cho biết có nhiều báo cáo là học sinh ăn cắp đồ và có những hành vi sai trái ở
trong và chung quanh những trung tâm thương mại. Ban điều hành các trung tâm cùng
cảnh sát đang tìm những học sinh này để trừng phạt. Hiệu trưởng các trường đang hợp tác
với cảnh sát để bảo đảm học sinh sẽ không tham gia vào những hành động trái phép.
Vi phạm tội, thí dụ trộm cắp, có thể ảnh hưởng đến vấn đề tìm việc làm, xin vào đại học,
xin hộ chiếu hoặc ngay cả việc đến một quốc gia khác. Chúng tôi được yêu cầu, báo với
phụ huynh và học sinh là cảnh sát sẽ không nhân nhượng những hành vi phạm luật này.
Phụ huynh đến gặp giáo viên lớp 5MH: buổi gặp mặt đư ợc tổ chức vào Thứ Tư 30/8
từ
8giờ 30 đến 3giờ 45. Xin quý vị hẹn giờ trên mạng Compass, hạn chót là Thứ Hai 28/8
lúc 10giờ. Nếu có trở ngại, xin liên lạc với văn phòng.
Học sinh đến trường quá sớm: sau thông báo về giờ giấc đế n trư ờng trong bản tin vừa
qua, vẫn còn một số học sinh đến trường trước 8giờ 30. Xin phụ huynh lưu ý là sân
trường chỉ có người kiểm soát từ 8giờ 30. Nếu con qúy vị đến trường trước giờ này, để
bảo đảm an toàn cho các em, chúng tôi sẽ cho các em vào nơi giữ trẻ tại hội trường và
quý vị phải trả tiền.
Thăm dò ý kiến phụ huynh: xin nhắ c nhở những phụ huynh đã nhận thông báo, hãy
trả lời câu hỏi trên mạng, hạn chót là Chủ nhật 27/8. Kết quả và những thông tin của cuộc
thăm dò sẽ được dùng để cải tiến nhà trường.

MUA QUÀ TẶNG NGÀY NHỚ ƠN BA
Thứ Năm 31/8 và Thứ Sáu 1/9
Có rất nhiều món quà giá từ $1 đến $10, nhớ mang theo bao nhựa để đựng quà.

CHỤP HÌNH GÂY QUỸ
Thứ Bảy 9/9
Công ty Vision Portraits có tổ chức buổi chụp hình gia đình tại trường. Có thể
chụp hình cả gia đình hoặc chỉ chụp các con.
Quý vị sẽ nhận được 1 tấm hình 10”x13” có khung với giá $15. Quý vị cũng có
thể mua thêm nhiều hình chụp khác.
Tiền lệ phí đăng ký sẽ được tặng cho nhà trường.
Liên lạc: 9596 9400
Đăng ký và trả tiền trên mạng https://www.trybooking.com/QWGR
Hạn chót là Chủ nhật 3/9.
Nếu quên giờ hẹn hoặc đến trễ, buổi chụp hình sẽ bị hủy bỏ và công ty không
trả tiền lại, do đó xin đến trước giờ hẹn 5 phút.

