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Những ngày cần ghi nhớ:










28/4-4/5:lớp 1-4 nghe nhân viên ngân hàng nói chuyện
5/5:
hạn chót đóng tiền đi chơi Ceres, lớp 1, $29
8-23/5: lớp Prep – 5 học về Đời Sống, đã tính trong lệ phí nhà trường
9-11/5: lớp 3 & 5 làm bài kiểm tra trình độ NAPLAN
11&12/5: mua quà tặng ngày Nhớ Ơn Mẹ
12/5: lớp 1 đi chơi Ceres
24/5: học sinh đi bộ gây quỹ
1/6:
ngày mua sách trong thư viện
30/6: hạn chót nộp đơn xin tài trợ cho thể thao và đi chơi (CSEF)

Thông báo của Hiệu trưởng: tuần rồi nhà trường rất bận rộn nhưng cũng đặc biệt vì đã tổ chức
những sinh hoạt kỷ niệm ngày ANZAC, nổi bật là buổi tưởng niệm vào Thứ Sáu. Xin cám ơn
cô McKinnon và các giáo viên lớp 3 đã tổ chức buổi lễ thật xuất sắc.
Học sinh đã chứng tỏ sự tôn trọng của mình, hoàn toàn im lặng trong phút mặc niệm, rất đáng
khen. Đồng thời, xin cám ơn những phụ huynh đến tham dự buổi lễ.
Báo nghỉ học :xin nhắc nhở quý vị là nhà trường sẽ gởi tin nhắn đến phụ huynh của các em
nghỉ học mà không có lý do. Tin nhắn này do hệ thống Compass của trường gởi đi mỗi ngày lúc
10giờ, yêu cầu quý vị thông báo lý do. Nếu nhận được tin nhắn, xin quý vị vào hệ thống Compass
trên mạng để ghi rõ lý do vắng mặt của con mình. Xem thêm chi tiết đính kèm.
Sự an toàn ngoài đường: khi kiểm soát sân trường sau giờ học, chúng tôi nhận thấy một số
hành vi không an toàn của phụ huynh và học sinh.
Xe cộ và đường xá là một phần trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Dù là tài xế, hành khách
hoặc là người đi bộ, tất cả chúng ta đều phải thích nghi với môi trường có xe cộ trong sinh hoạt
hằng ngày. Đặc biệt trẻ em dễ bị tai nạn hơn vì các em thấp nhỏ và chưa có khả năng phán đoán.
Xin lưu ý đến những cơ hội dạy các em về sự an toàn.
• Khi đi bộ, hãy luôn luôn dùng lối băng qua đường dành cho khách bộ hành, không nên băng
tắt qua đường vì có thể bị nguy hiểm.
• Nói về sự quan trọng của việc cài dây an toàn và bảo đảm là mọi người trên xe đều có dây
an toàn thích hợp với lứa tuổi và kích thước.
• Giải thích về luật giao thông trong khi lái xe
• Luôn luôn thể hiện sự có trách nhiệm và những việc làm an toàn khi lái xe, dù là hành khách
hoặc đi bộ ở bất cứ nơi nào có xe cộ.
Xin nhớ là trẻ em học những thói quen tốt từ việc người lớn làm gương những hành vi tốt.

SỬ DỤNG COMPASS TRÊN MẠNG
Trường Cairnlea có thiết lập hệ thống Compass School Manager trên mạng, bao gồm phần
parent portal cho phụ huynh đọc những tin tức và thông báo liên quan đến học sinh.
Quý vị có thể lên mạng https://cairnleaparkps-vic.compass.education .Mỗi phụ huynh đã nhận
được mã số để vào mạng. Xin cất giữ ở nơi an toàn và đừng cho con mình biết mã số này.
Khi vào mạng lần đầu tiên, quý vị được yêu cầu đổi mã số khác, xác nhận địa chỉ điện thư
(email) và số điện thoại di động. Nhà trường có thể dùng những chi tiết này để gởi tin nhắn và
tìm lại mã số.
Với hệ thống Compass, phụ huynh có thể:
 Đọc bản tin và những thông báo khác
 Xem học bạ của con mình
 Xem thông tin cập nhật về việc đi học đầy đủ của các lớp và cả trường
 Thông báo với trường những ngày nghỉ học đã qua hoặc sắp tới của con mình
 Làm hẹn cho ngày gặp gỡ giữa phụ huynh và giáo viên
 Tải, in và đồng ý cho con mình đi chơi
 Thay đổi địa chỉ điện thư và số điện thoại di động
 Xem thông báo về những sự việc sắp tới
Xin quý vị vào mạng thường xuyên (hằng tuần) để xem thông tin. Điều quan trọng là quý vị
đừng cho con mình biết mã số để các em không vào được. Liên lạc với văn phòng nếu cần.
Quý vị có thể dùng máy vi tính, tablet hoặc điện thoại để thông báo ngày và lý do con mình nghỉ
học.

Hiệu Phó - Lesley Besanko
Xin tự giới thiệu, tôi là Hiệu phó mới được bổ nhiệm. Tôi rất thích thú với công việc này.
Tôi từ Tây Bắc Luân Đôn, di dân đến Úc vào năm 2006, đảm nhận công việc là giáo viên
điều hành về vi tính. Trong 8 năm qua, tôi là Hiệu phó của một trường Trung học ở phía
Tây, tại vùng Tarneit và Hoppers Crossing.
Trường Cairnlea thật ấm cúng. Nhân viên và học sinh tích cực, lễ phép và vui vẻ chào đón
tôi. Tôi đã đến thăm tất cả các lớp và rất vui mừng khi thấy các em học tập chăm chỉ.
Tôi mong được làm việc với học sinh và có dịp biết thêm về quý vị phụ huynh.

Chăm sóc răng: trong tuần này và tuần tới, cô Deniela từ Dịch vụ Nha khoa Semper sẽ đến
trường nói chuyện với tất cả các lớp về vấn đề vệ sinh răng miệng. Sau đó, học sinh sẽ được
khám răng miễn phí vào tháng 5. Đây là chương trình chăm sóc răng cho trẻ em do Chính
phủ tài trợ.
Vào tuần tới, học sinh sẽ mang giấy thông báo về nhà. Nếu muốn con mình được nha sĩ khám
vào tháng 5, xin điền vào giấy đồng ý và gởi về trường.
Ghi danh lớp Prep 2018: nhà trường bắt đầu nhận ghi danh lớp Prep 2018.
Khi nộp đơn, xin mang theo:
 Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
 Giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ
Những buổi tham quan trường sẽ được tổ chức vào học kỳ 2 và 3 . Ngày giờ có tại văn phòng
hoặc trên mạng, xin đăng ký trước.

BUỔI HỌP THÔNG TIN
DÀNH CHO PHỤ HUYNH

MUA QUÀ TẶNG MẸ

Vào Thứ Tư 3/5, 9giờ 15 – 10giờ nhà
trường sẽ tổ chức buổi thông tin về
chương trình dạy tiếng Anh cho học
sinh mà Anh văn là ngôn ngữ thứ 2.

Học sinh có thể mang theo tiền để
mua quà tặng nhân ngày Nhớ Ơn Mẹ.
Quà tặng giá từ $2 - $10

Chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn về
chương trình và giải đáp thắc mắc.

Nhà trường rất hoan nghênh nếu quý
vị có đồ vật hoặc sản phẩm thương
nghiệp muốn đóng góp để làm quà xổ
số.

Xin mời quý vị đến tham gia, đồng thời
có thể gặp gỡ những phụ huynh khác và
bạn bè.
Có bánh, trà, cà phê mời quý vị.

THỨ NĂM 11/5, THỨ SÁU 12/5

Quý vị có thể tặng quà hoặc thẻ mua
hàng. Xin mang đến văn phòng trước
Thứ Tư 10/5.
Nếu có thể đến giúp bán hàng, xin
báo với văn phòng.

