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   HỌC KỲ  3              HỌC KỲ  4     2018 HỌC KỲ  1        2018 HỌC KỲ   2 
  17 /7—22 /9             9 /10—22 /12         30 /1—29 /3             16 /4—29 /6 

Ngày quan tr�ng 
 

 
10/11 

Ngày Gia đình Vui ch�i 
12gi�—3gi� 

 
13/11—15/11 

L�p 4JM, 4MH đi tr�i 
 

15/11—17/11 
 4LF, 4MM, 4EM đi tr�i 

 
16/11 

Prep– l�p 3 h�c nh�y múa 
(Đã tính trong l� phí nhà tr��ng  

 
23/11 

L�p 3 đi ch�i Aquarium  
 

12/12 
L�p 2 - 3 trình di�n 
Văn ngh� Giáng sinh  

 
13/12 

L�p 4 - 6 trình di�n 
Văn ngh� Giáng sinh  

 
14/12 

L�p Prep—1 trình di�n 
Văn ngh� Giáng sinh  

 
19/12 

L�p 6 làm l�  
hoàn t�t Ti�u h�c 

 
21/12 

L�p 6 đi ch�i  
Adventure Park 

 
22/12 

Ngày cu�i h�c kỳ 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thông báo của Hiệu trưởng: 
Thứ Sáu vừa qua là ngày cuối của cô De Man dạy thể thao. Cô nghỉ phép 
để có thêm em bé, xin chúc cô mọi điều tốt lành.  

Thư yêu cầu xếp lớp cho năm tới đã  khóa sổ vào Thứ Sáu 3/11. Vì phải 
sắp xếp đến 38 lớp, chúng tôi không nhận thư nào nữa.  

 

Ngày Gia đình Vui chơi: s  đ٨ @c tA chآ c vào ngày mai, bٌّ t đDu tأ  
12giờ đến 3giờ. Xin mời mọi gia đình và bạn bè đến tham dự cho vui và 
giúp nhà trường gây quỹ.  

Căng-tin đóng cửa, không bán thức ăn vào ngày này.  

Vì lý do an toàn, tất cả các lớp sẽ đóng cửa. Trong thời gian này, lối vào 
duy nhất là cổng chính, có nhân viên kiểm soát. Những cổng khác đều 
đóng cho đến 3giờ 20. Nếu muốn rước con về sớm, xin báo với giáo viên. 
Học sinh chỉ được ra về sớm nếu có người lớn đi cùng.  

Như bình thường, mời mọi người ủng hộ bánh mì xúc xích nóng bán 
trước căng-tin. 

 

Lớp 4 đi trại: tuDn tZi h[c sinh lZp 4 s  đi tr]i Doxa gDn Malmsbury. 
Vì số lượng đông, nên phải chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 đi vào Thứ Hai, 
quay về vào Thứ Tư. Sau đó, nhóm 2 đi từ Thứ Tư và trở về vào Thứ 
Sáu. Hy vọng thời tiết sẽ tốt.  

 

Bảo vệ da học kỳ 4: xin nhٌّ c nh_ ph﴿  huynh là tr٨ ang chúng ta có 
điều lệ về bảo vệ da. Tất cả học sinh phải đội nón khi ra chơi, bắt đầu từ 
1/9. Ở mỗi lớp đều có kem chống nắng cho các em thoa trước khi ra sân 
chơi. 

 

Chuyển trường năm 2018: n u con quý vi chuyj n đ n tr٨ ang khác 
vào năm tới, xin báo ngay với văn phòng để nhà trường dễ sắp xếp. Xin 
cám ơn quý vị.  

 

Đồ chơi cũ: n u quý vi có sách cũ, đo ch٦ i cũ không dùng nإ a, xin 
tặng cho gian hàng bán đồ chơi cũ vào ngày mai. Xin mang đến phòng 
16. Cám ơn quý vị. 

 

 

B�n tin h�c kỳ 4 - 12/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 &  14/12 

H�p toàn tr��ng h�c kỳ 4 -  13/10, 27/10, 9/11, 23/11, 8/12 & 22/12 



 

     HƯỚNG DẪN  
         ĐẶT MUA TẬP VỞ TRÊN MẠNG 2018  
 
Năm nay, trường Cairnlea cũng dùng hệ thống Offĩce Max để phụ huynh 
đặt mua tập vở và dung cụ học sinh trên mạng.  
 

Giá vẫn là $150 mỗi em.  
 

HƯỚNG DẪN: 
 

• Vào trang mạng www.OfficeMaxSchools.com.au 

• Đánh vào và chọn Cairnlea Park Primary School 
• Đánh vào “GO” 
• Đánh vào tên học sinh 

• Chọn cấp lớp con quý vị năm 2018 

• Nếu có nhiều con, cần phải đặt mua riêng cho mỗi em, nếu không tất 
cả tập vở sẽ được bỏ chung vào một gói 

• Đánh vào chi tiết thẻ tín dụng (PayPal, zipPay,VISA,  
       MASTERCARD) và địa chỉ  
• Đánh vào “check out”, quý vị sẽ nhận được điện thư xác nhận 

 

  TẬP VỞ SẼ ĐƯỢC GIAO ĐẾN NHÀ,  
  KHÔNG GIAO ĐẾN ĐỊA CHỈ HỘP THƯ 
 
 

Sau đây là lệ phí giao hàng: 
 

• Miễn phí nếu đặt mua trước 3/12. Giao hàng cuối tháng 12 

• $9.95 nếu đặt hàng trong khoảng 4/12 – 17/12. Giao hàng trước học 
kỳ 1, 2018 

• $19.90 nếu đặt hàng sau 17/12 và trước 31/12 . Giao hàng trước 
học kỳ 1, 2018 

• $19.90 nếu đặt hàng sau 31/12 . Không bảo đảm hàng được  
       giao trước học kỳ 1, 2018 

 

Khi hàng vừa được gởi đi, quý vị sẽ nhận được điện thư, thông báo số 
đặt hàng để theo dõi với bưu điện Australia Post. 
 

Nếu có thắc mắc, xin hỏi tại văn phòng. 
 

 
 



 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       XIN MỜI QUÝ VỊ PHỤ HUYNH  

       VÀ GIA ĐÌNH ĐẾN THAM GIA  

 

        NGÀY GIA NGÀY GIA NGÀY GIA NGÀY GIA ĐÌNH VUI CHÌNH VUI CHÌNH VUI CHÌNH VUI CHƠIIII 
  

   THỨ SÁU  10/11, từ 12giờ - 3giờ 

 

Có nhiều trò chơi, thức ăn, gian hàng 
và nhiều sinh hoạt vui thích.  

 



 

   

QUYÊN TẶNG THỨC ĂN DỊP GIÁNG SINH 

 
Hằng năm vào dịp Giáng Sinh, nhà trường trợ giúp tổ chức từ 

thiện Salvation Army, thu nhận thức ăn quyên tặng. Chúng tôi kêu gọi 

phụ huynh gởi tặng thức ăn đóng gói, đồ hộp, nước uống hoặc vật dụng 

Giáng Sinh. Trong vài tuần tới, Salvation Army sẽ đến thu góp, làm thành 

những giỏ quà, gởi đến giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn.  

 

Trường Cairnlea đã đóng góp rất nhiều trong những năm qua. Xin cám ơn 

trước sự trợ giúp đều đặn của quý vị.  

     

 DỊCH VỤ CHỤP HÌNH QUANG TUYẾN VÚ  

    ĐỂ PHÁT HIỆN UNG THƯ 
 
Hiện tại, phụ nữ phải chờ đến 12 tuần để có hẹn chụp hình quang tuyến 

vú tại bệnh viện Sunshine. Để đáp ứng với nhu cầu cao ở vùng Sunshine,  

cơ quan Breast Screen Victoria có tổ chức dịch vụ chụp hình tại Trung 

tâm Cộng đồng West Sunshine.  

Nếu quý vị trong độ tuổi từ 50 đến 74, xin hẹn giờ đến chụp hình. Có rất 

nhiều giờ trống, không cần chờ đợi lâu. Đây là dịch vụ di động, chỉ phục 

vụ tại trung tâm West Sunshine đến ngày 24/11.  

 

Chuyên viên chụp hình là phụ nữ, có nhiều kinh nghiệm,  

chỉ mất 10 phút, miễn phí và không cần giấy giới thiệu của Bác sĩ hoặc 
thẻ Medicare.  

 

Xin chọn giờ hẹn trên mạng   breastscreen.org.au hoặc gọi 13 20 50 



 

 

 

 

 

 

Trường Cairnlea Park có kỷ luật về Bảo Vệ Da, bảo đảm là học sinh 
được giáo dục về việc bảo vệ da khi )ếp xúc quá nhiều với )a cực 1m 
từ mặt trời. Bắt đầu từ tháng 9, )a cực 1m ở Victoria sẽ gia tăng, là 
lúc cần chú ý bảo vệ da khi ra ngoài. Tất cả học sinh đều phải đội nón 
từ 1/9 đến 30/4 khi ra sân chơi, trong giờ thể thao, đi chơi và những 
sinh hoạt ngoài trời.  

Xin cám ơn sự hổ trợ của phụ huynh.  

         
                         Ghi danh lớp Prep 2017:  

 

  Nhà trường bắt đầu nhận ghi danh cho những em sống 
trong vùng Cairnlea hoặc anh em của học sinh 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 

 


