Trường Tiểu Học Cairnlea Park

Bản tin
21/12/18

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

HỌC KỲ 1
30/1—29 /3

HỌC KỲ 2
16/4 - 29 /6

Ngày giáo viên họp 2019
( Học sinh nghỉ học)
27/3/2019

www.cairnleaparkps.vic.edu.au
cairnlea.park.ps@edumail.vic.gov.au

HỌC KỲ 3
16/7 - 21/9

HỌC KỲ 4
8/10—21 /12

Họp chào cờ học kỳ 4:
toàn trường 21/12

Thông báo của Hiệu trưởng:

Ngày quan trọng
21/12
Ngày cuối học kỳ 4, 2018
Học sinh về sớm lúc 1giờ

Căng-tin đóng cửa
***************
Thứ Tư 30/1/2019
Ngày đầu tiên học kỳ 1
Lớp 1- 6 đi học lại
Thứ Năm 31/1/2019
Lớp Prep bắt đầu đi học
18/2
Họp hướng dẫn phụ huynh
lớp 6 năm 2019
4/3 - 6/3
Lớp 6 đi trại

Đây là bản tin cuối của năm học. Chúng ta từ giã học sinh
lớp 6. Các em sẽ bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời ở
Trung học. Với những năng khiếu học hỏi được, các em sẽ
thành công về học vấn cũng như trong xã hội. Chúc các em
mọi điều tốt đẹp. Xin cám ơn những gia đình có con em hôm
nay là ngày cuối tại trường, đã hổ trợ nhà trường trong suốt
thời gian qua.
Những giáo viên sẽ nghỉ việc là cô Mountain, cô Anderson, cô
Isla và cô Donnelly. Trong năm mới, thầy Hardy, cô Badgers
Creek, cô Young và cô Pearce sẽ trở lại làm việc.
Văn nghệ Giáng sinh: trong tuần qua nhà trường đã tổ
chức văn nghệ Giáng sinh hằng năm. Một lần nữa, phụ
huynh đã ủng hộ rất nhiệt tình trong 3 buổi trình diễn. Xin
cám ơn tất cả giáo viên và học sinh đã cố gắng rất nhiều.
Học bạ: đã được đăng tải trên mạng Compass từ Thứ Tư
19/12. Xin vui lòng xem học bạ để biết học lực của con mình.
Trưởng lớp 2019: trong buổi họp toàn trường hôm nay, các
trưởng lớp đại diện học sinh được công bố như sau:
* Trưởng lớp nữ: Hailey Le *Trưởng lớp nam: Ricardo Vom
* Phó lớp nữ: Jasey Pham

* Phó lớp nam: Tim Quin

Chúng tôi xin cám ơn sự tích cực của các trưởng lớp và phó
lớp trong năm 2018, các em Jessica Thompson, Brandon
Tran, Chantelle Tan và Andy Diep. Chúc các em may mắn ở
Trung học.
Xin chúc mọi người những điều tốt đẹp trong dịp Giáng sinh
và Năm mới. Hẹn gặp lại lớp 1-6 vào Thứ Tư 30/1/19 và lớp
Prep Thứ năm 31/1/19.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAIRNLEA PARK – 2019
GIÁO VIÊN

Phòng

Prep

JB

Janine Boyton

3

Prep

AH

Ampi Husna

5

Prep

AV

Ashley Vella

6

Prep

BD

Bianca Debek

4

Prep

RP

Rizza Pascual

2

Prep

TP

Tamra Princi

1

1 AK

Ann Marie Kitson

9

1 AC

Ashleigh Caulfield

10

1 BM

Bridget McAuley

8

1 CC

Chantel Crutchfield

13

1 WS

William Southall

14

1 SD

Sarah Desira

7

2 VZ

Viriana Zeneli

12

2 CR

Claire Rogers

25

2 JW

Jenny Wilson

15

2 MT

Medina Toric

16

2 EN

Ele Newham

11

3 SA

Stephanie Azzopardi

20

3 JS

Jasmine Sheikh

17

3 MK

Meri Kotevski

19

3 MR

Linda Mills(M,Th&F) Natalie Roach(T&W) 26

3 TB

Trinh Bunting

18

4 KS

Katarina Soldo

27

4 BW

Brigid Weir

28

4 GM

Gail McNamara

29

4 HM

Mark Hardy(W-F) Melany Morrison(M&T) 30

4 KW

Kacey White

26

4 MF

Matthew Fenech

22

5 LK

Lianna Kretiuk

24

5 DL

Diana Lazarevski

32

5 KB

Elisha Kemeridis(W-F) Jackie Brkovic(M&T)33

5 ML

Mark Lewis

23

5 MW

Morgan Williams

31

6 MW

Matthew Williams

39

6 BD

Blair Davidson

36

6 EM

Emma McInerney

38

6 MM

Michelle Monitto

34

6 SF

Siobhan Fitzpatrick

37

HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA TẬP VỞ TRÊN MẠNG 2019
Năm nay, trường Cairnlea cũng dùng hệ thống Offĩce Max để phụ huynh đặt mua trên
mạng tập vở học sinh và phương tiện học tập trong lớp (dụng cụ, phần mềm vi tính và
những buổi học tập đặc biệt). Giá mỗi em là $160 .
HƯỚNG DẪN:


Vào trang mạng www.OfficeMaxSchools.com.au



Đánh vào và chọn Cairnlea Park Primary School



Đánh vào “GO”



Đánh vào tên học sinh



Chọn cấp lớp con quý vị năm 2019



Chọn “View Requirements List” . Nếu có nhiều con, cần phải đặt mua riêng cho mỗi
em, nếu không tất cả tập vở sẽ được bỏ chung vào một gói rất bất tiện.



Chọn “Go straight to checkout”



Chọn “Checkout”



Đánh vào tên quý vị, địa chỉ điện thư (email), số điện thoại, địa chỉ giao hàng
( nhớ đừng ghi địa chỉ trường) và chi tiết trả tiền



Chọn “Complete & make payment”



Sau khi đặt mua, đánh vào “check out”, quý vị sẽ nhận được điện thư xác nhận



Sách vở đặt mua sẽ được gởi đến nhà qúy vị

CÁCH TRẢ TIỀN: dùng thẻ tín dụng PayPal, zipPay,VISA, MASTERCARD . Tiền sẽ được
rút ngay từ trương mục sau khi đặt mua.
TẬP VỞ SẼ ĐƯỢC GIAO ĐẾN NHÀ, KHÔNG GIAO ĐẾN ĐỊA CHỈ HỘP THƯ
Sau đây là lệ phí giao hàng:


Miễn phí nếu đặt mua trước 2/12. Giao hàng cuối tháng 12, 2018



$12.95 nếu đặt hàng trong khoảng 3/12 – 31/12. Giao hàng trước học kỳ 1, 2019



$12.95 nếu đặt hàng sau 31/12 . Không bảo đảm giao hàng trước học kỳ 1, 2019

Khi hàng vừa được gởi đi, quý vị sẽ nhận được điện thư, thông báo số đặt hàng để theo dõi
với bưu điện Australia Post, trên mạng auspost.com.au
Nếu có thắc mắc, xin liên lạc OfficeMaxschools.com.au/help hoặc điện thoại 1800 004 427

CÁM ƠN
Xin cám ơn siêu thị Coles đang tặng nhiều trái cây cho nhà
trường, dành cho các học sinh không được ăn sáng ở nhà.

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.

LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG
Phương tiện thông tin của trường là trang mạng Compass.
Xin quý vị hãy tải xuống từ Google hoặc Apple để sử dụng.
Hãy cập nhật chi tiết liên lạc và điện chỉ điện thư khi vào Compass để
nhận được tất cả thông tin của trường.

Quý vị có thể dùng Compass để:


Đọc bản tin



Đọc thông báo (đi chơi, những sinh hoạt trong trường)



Hẹn giờ vào dịp giáo viên gặp phụ huynh



Báo vắng mặt



Xem học bạ

Nếu có trở ngại khi vào mạng hoặc mã số, xin liên lạc với văn phòng.

Ghi danh 2019:
Nhà truờng nhận ghi danh cho những em sống trong vùng Cairnlea hoặc anh
em của học sinh đang học tại truờng. 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

