BẢN TIN

8 tháng 6 năm 2017

Những ngày cần ghi nhớ:









9/6:
12/6:
14/6:
21/6:
22/6:
28/6:
30/6:
30/6:

hạn chót đóng tiền đi chơi Imax, lớp 5, $22
ngày lễ, học sinh nghỉ học
lớp 3 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí của trường)
lớp 5 đi chơi Imax
hạn chót đóng tiền đi chơi Sovereign Hill, lớp 2, $42
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)
ngày chót học kỳ 2, học sinh về sớm lúc 2giờ 30

Thông báo của Hiệu trưởng: tôi đang nghỉ phép và sẽ trở lại vào Thứ Năm 15/6. Trong thời
gian tôi vắng mặt, cô Fiona Lo Presti sẽ là Hiệu trưởng tạm thời.
Vào Thứ Tư 28/6, nhà trường sẽ tổ chức ngày gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên từ 11giờ
sáng đến 7giờ tối. Học sinh nghỉ học, xin nhớ sắp xếp việc giữ trẻ vào ngày này.
Năm nay, phụ huynh sẽ hẹn giờ trên mạng COMPASS. Có hướng dẫn kèm theo trong bản tin
tiếng Anh. Vào Thứ Hai, tin nhắn Flexibuzz cũng đã gởi đến quý vị cách sử dụng. Nhà trường
khuyến khích mọi người đến gặp giáo viên để biết rõ về tình trạng học vấn của con mình và
những điều ghi trong học bạ. Nếu gặp trở ngại khi lên mạng, xin đến văn phòng, nhân viên sẽ
giúp đỡ quý vị.
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
Buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên: phụ huynh cần hẹn giờ trên mạng để gặp giáo
viên vào Thứ Tư 28/6 từ 11giờ sáng đến 7giờ tối. Hạn chót hẹn giờ là Thứ Hai 26/6 lúc
10giờ sáng.
Quý vị cần lên mạng COMPASS, dùng mã số nhà trường đã gởi cho quý vị.
Phụ huynh học sinh lớp 2CR và 5MH sẽ đến gặp giáo viên vào ngày Thứ Hai 31/7
từ 2giờ đến 7giờ 30. Quý vị có thể bắt đầu hẹn giờ từ Thứ Hai 17/7.
Trợ giúp: xin xem hướng dẫn đính kèm. Nếu cần giúp việc hẹn giờ, xin mời đến văn phòng
vào lúc 8giờ 35 sáng hoặc 3giờ chiều.
Thông dịch: trên mạng Compass không có phần hẹn thông dịch. Nếu cần thông dịch, xin
nhớ báo với giáo viên.

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.

SINH NHẬT
Nếu quý vị muốn con mình ăn mừng sinh
nhật ở trường, xin đừng mang đến những
ổ bánh lớn.
Thay vào đó, quý vị có thể mang đến
những bánh nhỏ hoặc bao kẹo nhỏ .
Vì vấn đề dị ứng thức ăn, bánh cần phải
có giấy ghi rõ nguyên liệu.
Xin báo trước với giáo viên dự tính của
quý vị.

ĐẶT MUA THỨC ĂN Ở CĂNG-TIN
 Ghi rõ tên học sinh, số phòng trên bao giấy

 Bỏ đúng số tiền vào bao. Nếu có, tiền thối sẽ được dán bên
trong bao, hãy nói cho các em biết
 Xin đừng dán hoặc bấm chặt miệng bao, chỉ cần xếp lại
 Học sinh bỏ bao giấy vào thùng ở trong lớp
 Nếu số tiền không đúng, các em sẽ có được thức ăn tương
ứng với số tiền trong bao
 Không dùng tiền nước ngoài

QUÊN MANG THỨC ĂN
kh
Khi học sinh quên mang thức ăn, căng-tin sẽ bán cho các em thức ăn
vặt giá 50 xu (ăn lúc 11giờ) hay 1 kẹp bánh mì vegemite hoặc trét mứt
để ăn trưa giá $1.
Các em mang giấy báo về nhà và quý vị phải cho con mình mang tiền
trả lại vào ngày hôm sau.
Em nào có mang theo tiền tiêu vặt thì căng-tin sẽ dùng tiền này.
Bữa ăn tạm này dành cho những trường hợp bất ngờ, không nên dùng
mỗi ngày.
Xin cám ơn.

