BẢN TIN

12 tháng 5 năm 2017

Những ngày cần ghi nhớ:









8-23/5:
12/5:
24/5:
1/6:
9/6:
21/9:
28/6:
30/6:

lớp Prep – 5 học về Đời Sống, đã tính trong lệ phí nhà trường
lớp 1 đi chơi Ceres
học sinh đi bộ gây quỹ
ngày mua sách trong thư viện, 8giờ 30 – 3giờ 30
hạn chót đóng tiền đi chơi Imax, lớp 5, 22$
lớp 5 đi chơi Imax
ngày giáo viên gặp phụ huynh, 11giờ đến 7giờ, học sinh nghỉ học
hạn chót nộp đơn xin tài trợ cho thể thao và đi chơi (CSEF)

Thông báo của Hiệu trưởng: trong tuần này học sinh lớp 3 & 5 đã làm bài kiểm tra trình độ
NAPLAN. Các em và giáo viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi làm bài kiểm. Kết quả sẽ có vào
tháng 9. Kết quả này không chỉ phụ thuộc vào giáo viên lớp 3 và 5, mà là những kỹ năng học
sinh tích lũy được trong nhiều năm từ lớp Prep. Điều này cho thấy rõ sự quan trọng của việc đi
học đều đặn để phát triển những kỹ năng cần thiết trong việc học tập.
Xe van dạy về Đời Sống đang có mặt tại trường. Tất cả các lớp từ Prep đến lớp 5 đều được vào
xe van để học tập. Những bài học này sẽ được giáo viên dạy thêm trong lớp.
Thứ Sáu tuần rồi là ngày cuối của cô Morrison trước khi nghỉ phép. Chúc cô và gia đình mọi
điều tốt lành với em bé mới. Cô Joanna Meletis dạy thế lớp này cho đến cuối năm.
Bắt đầu từ 22/5, nhà trường sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa năm 2017 với chủ đề “tinh thần lành
mạnh, cơ thể khỏe mạnh”. Phụ huynh có thể đến tham quan lớp học của con mình. Điều đặc
biệt là ngày Đi bộ gây quỹ được tổ chức vào Thứ Tư 24/5. Lớp Prep-1 đi bộ tại sân trường, lớp
2-6 đi bộ tại công viên Waterfield. Mời quý vị đến tham gia với con mình.
Học sinh vắng mặt: rất quan trọng khi học sinh tập thói quen đi học đều đặn và đúng giờ lúc
còn bé. Vắng mặt nhiều và đi trễ làm giảm cơ hội học tập và dẫn đến kết quả học hành kém.
Nhà trường chú trọng vào việc nâng cao trình độ, khuyến khích các em đi học thường xuyên và
đúng giờ. Chúng tôi 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. Nếu nhận được tin nhắn,
xin quý vị vào hệ thống Compass trên mạng để ghi rõ lý do vắng mặt của con mình.

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. Nhân viên hội đồng thành phố cũng tuần
tra quanh trường, biên phạt những xe đậu trái phép, kể cả đậu trên sân cỏ.
Tiqbiz đổi thành Flexibuzz: khi vào trang mạng Tiqbiz, quý vị có thể thấy huy hiệu mới với tên
“FlexiBuzz”. Đó là vì Tiqbiz được công ty Inloop mua lại, một công ty kỹ thuật Úc với nhiều
trang mạng có tiếng, kể cả Flexischools. Quý vị nên cập nhật app càng sớm càng tốt, vào trang
web.flexibuzz.com. Chúng tôi vẫn dùng những gì có trên Tiqbiz để gởi thông tin đến quý vị cho
đến cuối năm.

SỬ DỤNG COMPASS TRÊN MẠNG
Trường Cairnlea có thiết lập hệ thống Compass, giúp việc liên lạc giữa nhà trường, giáo viên
và phụ huynh. Hệ thống này sẽ thay thế Tiqbiz / Flexibuzz vào cuối năm 2017.
Quý vị có thể tải Compass App để xem trên điện thoại, tablet hoặc lên mạng
https://cairnleaparkps-vic.compass.education . Phụ huynh nào chưa vào Compass đã nhận được
thư báo với mật mã.
Khi vào mạng lần đầu tiên, quý vị được yêu cầu đổi mật mã 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 mật mã.
Với hệ thống Compass, phụ huynh có thể:
 Xem học bạ bán niên 1 năm 2017 của con mình (không in học bạ nữa)
 Làm hẹn cho ngày gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên, Thứ Tư 28/6/17
 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
 Thay đổi địa chỉ điện thư và số điện thoại di động
 Đọc bản tin và những thông báo khác
Hướng dẫn sử dụng: chúng tôi có tổ chức những buổi hướng dẫn cho phụ huynh cách
vào trang mạng, đổi mật mã và thông báo việc vắng mặt.
Xin mời đến phòng vi tính trong thư viện vào những ngày giờ sau:

 *Thứ Hai 15/5 và Thứ Hai 22/5:
 *Thứ Ba 16/5 và Thứ Ba 23/5:

8giờ 40 - 9giờ 10
3giờ - 3giờ 30

Xin đăng ký với văn phòng nếu quý vị muốn đến. Xin cám ơn quý vị.

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.

THAM QUAN LỚP HỌC
Xin mời quý vị đến thăm lớp của con mình để xem những gì các em học. Các lớp sẽ mở cửa
vào những ngày giờ sau:

9giờ - 10giờ
2giờ 20 – 3giờ 20

Thứ Ba 23/5
Prep
Lớp 4
Lớp 6

Thứ Năm 25/5
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3

Lớp 5

CHƯNG BÀY THỦ CÔNG
Học sinh lớp 6 có chưng bày
một số sản phẩm thủ công về
ngày “Nhớ Ơn Mẹ” tại Trung
tâm thương mại Brimbank.
Nếu có dịp, mời qúy vị đến
xem.

MUA SÁCH
TRONG THƯ VIỆN
CHỈ CÓ 1 NGÀY

THỨ NĂM 1/6/17
8 giờ 30 đến 3giờ 30

