Trường Tiểu Học Cairnlea Park

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

Bản tin15/2/18

HỌC KỲ 1
30/1—29 /3

HỌC KỲ 2
16/4 - 29 /6

12/3 Lễ Lao động,
học sinh nghỉ học

Ngày quan trọng
20/2
Ngày giáo viên/ phụ huynh
họp mặt
3giờ30 - 6giờ 30
22/2
Ngày giáo viên/ phụ huynh
họp mặt
3giờ30 - 6giờ 30
26/2
Hạn chót đóng tiền đặt cọc
đi trại, lớp 6, $100
28/2
Hướng dẫn phụ huynh về
Phục hồi tinh thần, 7giờ
5/3
Hướng dẫn phụ huynh
thiện nguyện, 9-10giờ
12/3
Lễ Lao động,
học sinh nghỉ học
14/3
Học sinh chụp hình
15/3
Chụp hình gia đình
21/3
Ngày đa văn hóa

HỌC KỲ 3
16/7 - 21/9

Họp chào cờ học kỳ 1:

www.cairnleaparkps.vic.edu.au
cairnlea.park.ps@edumail.vic.gov.au
HỌC KỲ 4
8/10—21 /12

Toàn trường: 29/3

Prep - 2: 23/2, 9/3, 23/3 Lớp 3 – 6: 16/2, 2/3, 16/3

Ngày giáo viên và phụ huynh họp mặt: sđً c t ch c vào
ngày Thứ Ba 20/2 và Thứ Năm 22/2. Xin phụ huynh hẹn giờ
trên mạng Compass. Đây là dịp để giáo viên và phụ huynh
gặp gỡ, trao đổi về các em học sinh. Mỗi buổi hẹn là 10 phút.
Ngoài ra, nếu quý vị muốn nói chuyện với giáo viên, có thể
hẹn giờ bất cứ lúc nào.
Vận tốc và vấn đề đậu xe: xin nhE là vیn tGc 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 sẽ tuần quanh trường,
biên phạt những xe đậu trái phép, kể cả đậu trên sân cỏ. Xin
quý vị lưu ý.
Đồng phục: tất cả học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục.
Tiệm bán đồng phục ở đường Westwood Drive, Deer Park .
Giày cũng rất quan trọng. Các em phải mang giày an toàn để
có thể tham gia mọi sinh hoạt, mang giày cột dây hoặc có
miếng dán (velcro). Không đɵ c mang dép, giày săng-đan hở
ngón chân.
Đổi số điện thoại: xin báo với văn phòng ngay khi đổi số
điện thoại để nhà trường có thể liên lạc với quý vị khi cần.
Giờ đến trường: sân trً eng có ngً ei ki ﱢm soát tg 8gie 30
vào buổi sáng và từ 3giờ 20 đến 3giờ 35 vào buổi chiều. Em
nào đến trường trước 8giờ 30 hoặc vẫn còn ở trường sau 3giờ
35 sẽ được cho vào phòng giữ trẻ ngoài giờ học và phụ huynh
phải trả tiền. Xin lưu ý để bảo đảm sự an toàn cho học sinh.
Mang đồ vật đến trừơng: nhà trường và Bộ Giáo dục không
chịu trách nhiệm về việc hư hỏng hoặc mất mát của những đồ
đạc mà nhân viên và học sinh mang đến trường. Xin phụ
huynh cẩn thận khi con mình mang vật dụng đắt tiền đến
trường, bao gồm điện thoại di động, máy tính, đồ chơi, dụng
cụ thể thao và cả xe đậu trong khuôn viên nhà trường. Vì Bộ
không có bảo hiểm và không có khả năng chi trả, nên nhân
viên và học sinh không nên mang theo đồ vật đắt tiền. Mọi đồ
vật cá nhân nên viết tên bằng viết mực không phai.
Bảo hiểm tai nạn và xe cứu thương: BvGiáo dwc

SIÊU THỊ COLES TRỢ GIÚP
DỤNG CỤ THỂ THAO
Một lần nữa chương trình này lại bắt đầu. Trong thời gian qua, trường chúng ta
đã được siêu thị Coles trợ giúp rất nhiều. Cứ mỗi $10 quý vị mua hàng ở Coles,
sẽ được 1 phiếu điểm.
Để hổ trợ nhà trường, xin quý vị hãy mua hàng ở siêu thị Coles, giữ lấy những
phiếu điểm và cho học sinh mang vào trường.
Chúng tôi sẽ gom lại và gởi đi. Sau đó, siêu thị Coles sẽ gởi tặng những dụng
cụ thể thao cho các em chơi ở trường.
Xin cám ơn sự hổ trợ của quý vị phụ huynh.

TẬP DỢT SƠ TÁN
Mỗi học kỳ (4 lần trong năm), nhà trường tổ chức thực tập sơ tán để:
*Học sinh biết phải làm gì khi nghe còi báo động
*Giáo viên thực tập, xem xét lại, bàn thảo và cải tiến cách thức sơ tán.
Chúng tôi cố gắng thực hiện sơ tán với nhiều trường hợp khác nhau trong khả
năng như sau:
•
sơ tán từ các lớp học đến sân cỏ
•
ra khỏi sân trường đến một nơi an toàn gần đó
•
khóa tất cả các cửa và học sinh ở bên trong lớp học
•
sơ tán trong giờ chơi khi học sinh đang ở ngoài sân và được hướng dẫn đến
nơi an toàn gần nhất
•
sơ tán trong những dịp đặc biệt như toàn trường họp chào cờ tại hội trường
Những buổi tập dợt thường xuyên này rất quan trọng để mọi người biết phải
làm gì khi có việc bất ngờ. Hy vọng sẽ không có việc gì xảy ra, nhưng tối thiểu
chúng ta có chuẩn bị.

HỌP CHÀO CỜ NĂM 2018
Năm nay nhà trường thay đổi cách tổ chức những buổi chào cờ cho thích hợp
với học sinh.
Xin mời quý vị phụ huynh đến tham gia vào chiều Thứ Sáu lúc 2giờ 30 theo
lịch trình sau đây cho học kỳ 1:
•
16/2: lớp 3-6
•
23/2: lớp Prep-2
•
2/3: lớp 3-6
•
9/3: lớp Prep-2
•
16/3: lớp 3-6
•
23/3: lớp Prep-2
•
29/3: toàn trường

ĐỒNG PHỤC CŨ
Mở cửa mỗi Thứ Năm 8giờ 40 đến 9giờ

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.

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI TINH THẦN
Vào Thứ Tư, tất cả học sinh lớp 1-6 đã được nghe ông Hugh nói chuyện về đề
tài Phục hồi tinh thần trong 1 tiếng, miễn phí. Với cách trình bày thu hút và vui
nhộn, ông đã hướng dẫn các em cách thức phát triển sự biết ơn và vượt qua
khó khăn trong đời sống hằng ngày.
ĐẶC BIỆT !!!!!!!!!!!
Nhà trường sẽ tổ chức buổi nói chuyện này cho phụ huynh, miễn phí,
vào Th6 Tɵ 28/2 lúc 7gi>.
Chúng tôi mong quý vị có thể đến tham dự để được nghe những điều lý thú,
đáng giá, giúp chúng ta hăng hái. Xin báo với giáo viên nếu có thể đến.

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.

