Trường Tiểu Học Cairnlea Park

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

HỌC KỲ 1
30/1—29 /3

Bản tin31/1/19
HỌC KỲ 2
16/4 - 29 /6

Ngày giáo viên họp 2019
( Học sinh nghỉ học)
Thứ Tư 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 1/2 và 5/4

•

Prep—2:

8/2, 22/2, 8/3, 22/3

•

Lớp 3 -6:

15/2,1/3, 15/3, 29/3

Thông báo của Hiệu trưởng:

Ngày quan trọng

18/2
Họp hướng dẫn phụ huynh
lớp 6 năm 2019
26/2
Buổi gặp mặt giữa
Phụ huynh và giáo viên
28/2
Buổi gặp mặt giữa
Phụ huynh và giáo viên
4/3 - 6/3
Lớp 6 đi trại
13/3 và 14/3
Học sinh chụp hình
27/3
Ngày giáo viên họp
Học sinh nghỉ học
3/4
Ngày Văn hóa Ý
5/4
Ngày cuối học kỳ 1

Chào mừng mọi ngừơi trở lại trường và rất vui được chào
đón những gia đình mới. Mong mọi người đều có một kỳ nghỉ
vui vẻ, thoải mái vừa qua.
Học sinh lớp Prep bắt đầu học hôm nay, với những bộ đồng
phục mới sáng sủa. Mong các em và gia đình có một thời
gian vui vẻ ở trường Cairnlea. Sĩ số năm nay khoảng 864
em, ít hơn năm rồi 6 em.
Năm nay thầy Hardy, cô Mills, cô Young, cô Pearce trở lại
trường. Chúng ta cũng có 2 giáo viên mới là thầy Southall
(lớp 1) và cô Toric (lớp 2).
Buổi gặp mặt giữa giáo viên và phụ huynh: được tổ chức
vào Thứ Ba 26/2 và Thứ Năm 28/2. Đây là dịp cho phụ huynh
đến gặp giáo viên mới của con mình và trao đổi những điều
cần thiết. Mỗi buổi hẹn là 10 phút. Nếu cần thêm thời gian,
xin hẹn vào dịp khác.
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 cho biết là vận tốc này sẽ được áp dụng chặt chẽ ở
chung quanh trường. Hội đồng thành phố Brimbank cũng
kiểm soát gắt gao vấn đề đậu xe, kể cả đậu trên bãi cỏ. Xin
phụ huynh lưu ý .
Nếu đậu xe ở trung tâm mua sắm, quý vị cần đọc bảng thông
báo để tránh đậu vào những chỗ cần có giấy phép.
Bảo vệ da: trường Cairnlea có quy luật về bảo vệ da cho học
sinh. Xin dạy các em cách thoa kem chống nắmg và thoa kem
trước khi đi học. Chúng tôi có kem chống nắng cho các em
thoa thêm trước khi ra sân chơi. Tất cả học sinh bắt buộc
phải đội nón trong học kỳ 1 & 4, em nào không có nón phải ở
trong khu vực có mái che vào giờ chơi.

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 tham gia mọi sinh hoạt, có thể là giày cột dây hoặc có miếng dán (velcro).
Không được mang dép, giày săng-đan hở ngón chân.
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 học sinh, nhân viên và phụ huynh mang đến
trường, bao gồm điện thoại di động, máy tính,đồ chơi, dụng cụ thể thao và xe đậu trong sân
trường. Vì vậy, nhân viên và học sinh không nên mang đến trường những vật dụng không
cần thiết hoặc đắt tiền. Xin ghi tên con mình lên đồ dùng cá nhân, kể cả đồng phục.
Nhà trường và Bộ Giáo dục cũng không có bảo hiểm tai nạn hoặc xe cứu thương cho học
sinh. Những phụ huynh và giám hộ nào không có bảo hiểm, cần phải trả chi phí y tế cho con
mình, kể cả xe cứu thương và phương tiện di chuyển.
Điện thoại di động: học sinh mang điện thoại đến trường phải nộp tại văn phòng vào buổi
sáng và đến lấy lại trước khi về vào buổi chiều. Em nào sử dụng điện thoại tại trường sẽ bị
tịch thu và phụ huynh phải đến nhận lại.
Giờ đến trường: sân trường có người kiểm soát từ 8giờ 40 vào buổi sáng và từ 3giờ 20 đến 3giờ 35 vào
buổi chiều. Em nào đến trường trước 8giờ 40 hoặc vẫn còn ở trường sau 3giờ 35 sẽ được đưa
vào phòng giữ trẻ ngoài giờ học và phụ huynh phải trả tiền. Việc này nhằm bảo đảm sự an
toàn của học sinh.
Tổ chức Camp Australia đảm nhận chương trình giữ trẻ ngoài giờ học cho phụ huynh đi
làm, không thể đưa rước con đúng giờ. Xin lấy đơn tại văn phòng hoặc liên lạc 0423 795 208.
Đừng bỏ trẻ em trong xe khi trời nóng: xin nhắc nhở quý vị đừng bỏ con trong xe ngồi
đợi khi đưa đón những đứa con khác. Trong những tháng nóng, nhiệt độ trong xe có thể lên
hơn 50 độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc tử vong ở trẻ em trong một thời gian rất ngắn.
Chi tiết liên lạc: xin báo ngay với văn phòng khi thay đổi chi tiết liên lạc và số điện thoại
để nhà trường có thể liên lạc quý vị khi cần thiết.

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.

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

