BẢN TIN

25 tháng 5 năm 2017

Những ngày cần ghi nhớ:









29/5-2/6: mua sách trong thư viện, 8giờ 30 – 3giờ 30
9/6:
hạn chót đóng tiền đi chơi Imax, lớp 5, $22
12/6: ngày lễ, học sinh nghỉ học
14/6: lớp 3 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí của trường)
21/6: lớp 5 đi chơi Imax
22/6: hạn chót đóng tiền đi chơi Sovereign Hill, lớp 2, $42
28/6: ngày giáo viên gặp phụ huynh, 11giờ đến 7giờ, học sinh nghỉ học
30/6: hạn chót nộp đơn xin tài trợ cho thể thao và đi chơi (CSEF)

Thông báo của Hiệu trưởng: hôm qua lớp 2-5 tham gia đi bộ gây quỹ tại công viên Waterfield
và lớp Prep-1 đi ở sân cỏ tại trường. Xin cám ơn các giáo viên lớp 4 đã tổ chức và những phụ
huynh đến ủng hộ. Tiền gây quỹ sẽ được dùng để tân trang đồ chơi ngoài sân.
Nhà trường cũng có tổ chức Tuần lễ Giáo dục với chủ đề “Tinh thần lành mạnh, Cơ thể khỏe
mạnh”. Xin cám ơn những phụ huynh đến tham quan lớp học vào Thứ Ba và Thứ Năm. Học
sinh rất vui mừng khi thấy cha mẹ mình đến thăm lớp.
Trong bản tin vừa qua, chúng tôi đã thông báo là cô Morrison lớp 1MM nghỉ phép và cô Meletis
sẽ dạy thế. Tuy nhiên, việc này có thay đổi và giáo viên dạy thế đến cuối năm là cô Ashleigh
Caulfield.
Kế hoạch hoạt động của trường: trong học kỳ qua, nhà trường đã duyệt xét kế hoạch hoạt động
4 năm và hiện thời đã có bản báo cáo. Dựa vào báo cáo này, chúng tôi soạn thảo kế hoạch tới
2017-2020 và chương trình hoạt động cho năm 2017, gồm những mục tiêu: Vấn đề học tập của
học sinh, Tinh thần tham gia và Nâng cao kết quả học tập. Bộ Giáo dục và Hội đồng nhà trường
đã xét duyệt. Qúy vị có thể xem trên trang mạng trường hoặc COMPASS.
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
Những buổi tham quan trường sẽ được tổ chức vào học kỳ 2,3 và 4 . Ngày giờ có tại văn
phòng hoặc trên mạng, xin đăng ký trước. Lần tới là Thứ Sáu 16/6 lúc 9giờ 15.

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

ĐỒNG PHỤC CŨ
Mở cửa mỗi Thứ Năm
8giờ 40 đến 9giờ
Quần áo còn tốt, giá $5 một cái.
Nếu con qúy vị có đồng phục cũ không mặc
nữa, xin vui lòng tặng cho phòng bán đồng
phục cũ của nhà trường.
Quần áo tặng cần phải giặt sạch và còn tốt.
Quý vị có thể mang đến văn phòng.
Tiền thu được từ việc bán đồng phục cũ sẽ
được gởi tặng cho quỹ State School Relief,
giúp đỡ đồng phục cho những em bị khó
khăn.

MUA SÁCH
TRONG THƯ VIỆN

29/5 đến 2/6
8 giờ 30 đến 3giờ 30

Dạy kèm Ưu hạng
(Top Class Tutorials)
Con đường để trở thành xuất sắc

Dạy kèm học sinh Lớp 1 đến Lớp 12.
Nhằm mục đích củng cố điểm yếu và phát huy điểm mạnh của học sinh.
Bài làm tại lớp sẽ được chấm điểm cùng ngày.
Có bài tập về nhà làm hữu ích.

Tiểu học (Lớp 1– 6)

Trung học (Lớp 7 – 12)

Tiểu học là giai đoạn quan trọng để
trẻ em học những kỹ năng căn bản
về đọc, viết và các khái niệm toán
học khác nhau. Chúng tôi có
chương trình để khuyến khích học
sinh phát huy trọn tiềm năng, bao
gồm:

Mục đích chương trình trung học của
chúng tôi là để chuẩn bị học sinh cho
chương trình VCE bằng cách tập
trung vào những điều sau đây:





Bài kiểm tra chính tả/các cuộc thi
đua và giải thi đua bảng cửu
chương để khuyến khích trẻ em
học hành tiến bộ.
Các khái niệm toán học bao gồm
giải toán, phân số, số thập phân
và toán chia.



Viết theo các thể loại khác nhau



Đọc/hiểu



Sơ lược vè viết luận (từ Lớp 4 trở
lên)

ONLY

$15



Các phương pháp viết luận



Phân tích ngôn ngữ (phân tích các
bài báo – bắt buộc đối với Lớp 12)



Củng cố các cách đọc và trả lời
văn xuôi



Tất cả các đề tài toán học kể cả đại
số



Các chương trình riêng môn Toán
và Anh văn dành cho học sinh
Lớp 11 và 12, bao gồm Văn học,
Phương pháp Toán, Toán Nâng
cao và Toán Chuyên.

for 2 hours.

Hãy gọi cho chúng tôi qua số 9367 9579 (St Albans) để thảo
luận về tương lai con quý vị và để được biết về giờ giấc các
buổi học của chúng tôi.
Các lớp dự bị Lớp 7, VCE, các chương trình học rút và học bổng.

