Trường Tiểu Học Cairnlea Park

Bản
tin
Số 10
18/06/2020

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

2020HỌC KỲ 1
29/1 - 27/3

2020 HỌC KỲ 2
14/4 -26/6

2020 HỌC KỲ 3
13/7 –18/9

2020 Ngày Soạn Giáo trình
Thứ Năm 25/6
Thứ Hai 2/11

Chào cờ Học kỳ 1 : Toàn trường:

Mẫu giáo-Lớp 2 :
Lớp 3-Lớp 6 :

2021

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

CHỤP HÌNH TRƯỜNG

2020 HỌC KỲ 4
5/10–18/12

Bản tin trường

Thứ Tư 10 /3 & Thứ Năm 11/3/ 2021

LỚP 6 ĐI TRẠI 2020

THỨ HAI 12/10 - THỨ TƯ 14/10/2020

LỚP 4 ĐI TRẠI 2020

THỨ TƯ 7/10 - THỨ SÁU 9/10/2020

BÁO CÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG:

Ngày quan trọng
Trong tháng 6
25/6
Ngày Soạn Giáo trình
Học sinh nghỉ học
26/6
Cuối Học kỳ 2
Tan trường sớm 2:30 trưa
———————
Tháng 7
13/7
Bắt đầu Học kỳ 3
24/7
Hạn chót nộp đơn xin tài
trợ CSES
(đơn đính kèm)
Lớp 6 Hạn chót đóng phí Đi
trại
Thứ Năm 3/9

Vì đây là bản tin cuối cùng cho học kỳ 2, tôi xin cảm ơn toàn
thể cộng đồng nhà trường đã liên tục hỗ trợ trong suốt
những thời điểm khó khăn này.
Ở đầu học kỳ 3, chúng tôi vẫn tiếp tục với việc thả và rước
tương tự vào đầu và cuối ngày học. Nếu có bất kỳ thông tin
nào từ Bộ Giáo dục cho phép chúng tôi thay đổi trở lại bình
thường từ bây giờ đến đầu học kỳ 3, chúng tôi sẽ thông báo
cho mọi người thông qua Compass.
Với những ngày nghỉ gần kề, tôi xin nhắc nhở mọi người về
tầm quan trọng của việc giữ an toàn giao thông vì thấy các sự
cố không an toàn các đường quanh chúng ta.
Cuối tuần này, cô Azzopardi bắt đầu nghỉ phép. Chúng tôi
chúc cô và gia đình được dồi dào sức khỏe. Cô Davidson sẽ
thay thế cô Azzopardi chủ nhiệm Lớp 3SA.
Vào cuối tuần tới, chúng tôi nói lời tạm biệt thầy Matthew
Williams. Sau gần 11 năm tại Trường Cairnlea Park, thầy đã
thành công trong việc được chọn giảng dạy cao hao. Thay
mặt Cộng đồng Trường, tôi chúc ông Williams mọi điều tốt
nhất trong vai trò mới tại Dallas Brooks Community
Primary School. Chúng tôi sẽ phỏng vấn tìm giáo viên thay
thế thầy Williams trong những ngày nghỉ học kỳ.
NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH

Căn tin: có thay đổi hiệu lực
từ thứ Ba, ngày 9/6. Vui lòng
đọc hướng dẫn và thực đơn
đính kèm.
Tất cả thức ăn và đồ uống
cho giờ giải lao & bữa ăn
trưa phải được đặt hàng
trước. Không có bán thức ăn
hoặc đồ uống qua quầy tại
cửa sổ căn tin.

Thứ năm tuần tới, ngày 25/6 là ngày giáo viên soạn giáo
trình tại trường. Giáo viên sẽ hoàn tất học bạ giữa năm và
lập kế hoạch cho Học kỳ 3. Không có bất cứ học sinh nào đến
trường học vào ngày này.
GIỜ TAN TRƯỜNG NGÀY CUỐI HỌC KỲ
Tuần tới, ngày cuối Học kỳ 2 vào Thứ Sáu, 26/6, tan trường
lúc 2:30 trưa. Giờ ăn trưa sẽ dời 1 tiếng sớm hơn và các em
ăn trong lớp lúc 12:25 trưa. Xin quý vị nhớ sắp xếp rước con
em lúc 2:30 trưa.

GIỚI HẠN TỐC ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG VÀ ĐẬU XE XUNG QUANH TRƯỜNG
Xin hãy nhớ giới hạn tốc độ trên các con đường quanh trường là 40 km/giờ từ 08:00-9:30 sáng và 2:304:00 chiều trên đường Furlong và toàn thời trên đường Carmody Drive và Shepperd Way.
Hội đồng Brimbank đã khuyến cáo sẽ ghi phạt các giới hạn đỗ xe quanh trường, bao gồm đỗ xe trên
sân cỏ. Nói chung, xin quan sát kỹ tất cả các bảng đậu xe quanh trường và bãi đậu xe của trung tâm
mua sắm.
GHI DANH MẪU GIÁO 2021:
Truờng đang nhận ghi danh Mẫu giáo cho năm tới. Trẻ em phải kỷ niệm sinh nhật 5 tuổi trước
hoặc vảo ngày 30/4/2021 để đủ điều kiện đến trường học. Do những hạn chế ghi danh, chúng tôi không
thể nhận ghi danh Mẫu giáo từ các gia đình sống ngoài vùng Cairnlea. Phụ huynh được yêu cầu cung
cấp các thông tin sau khi ghi danh:
· Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
· Giấy chứng minh cư trú tại Cairnlea
Do các hạn chế COVID-19 hiện tại, chúng tôi không thể thực hiện các chuyến tham quan trường. Khi
những hạn chế này được dỡ bỏ, chúng tôi sẽ ra thông báo về các chuyến tham quan.
Trân trọng,
Mark Mills
Hiệu trưởng

Xin nhắc nhở tất cả phụ huynh chưa nộp xin trợ cấp CSEF (Trại hè, Thể thao,Tham quan),
sẽ đóng vào Thứ Sáu ngày 26/6/2020. Đây là khoản trợ cấp được trả trực tiếp cho nhà trường
và được phân bổ cho đi trại, thể thao và chi phí tham quan. Để đủ điều kiện phụ huynh/giám
hộ hợp pháp có một trong:
Thẻ vàng cựu chiến binh,
Thẻ sức khỏe Centrelink,
Thẻ giảm giá hưu
Hoặc thẻ cha mẹ nuôi tạm thời.
Thẻ giảm giá phải hiệu thực với Centrelink vào ngày đầu tiên của một trong hai
Học kỳ 1 ngày 28/1/2020 hoặc
Học kỳ 2 ngày 14/4 /2020
Đơn có thể tải xuống hoặc lấy từ văn phòng trường học.

Căn tin CHỈ bán cho các đơn đặt hàng cho bữa ăn dậm và ăn trưa
Không mở cửa sổ bán hàng tại quầy.
Đơn đặt hàng phải được đặt trong thùng ăn trưa lớp học trước 9 giờ sáng.
Vui lòng xác định xem đơn đặt hàng là cho giờ ăn dậm hay giờ ăn trưa và viết
rõ tên và số phòng của học sinh.
Căn tin sẽ lấy đơn đặt cho bữa ăn dậm trước 11 giờ trưa và đưa về lớp
Đơn đặt hàng cho cả bữa ăn dậm và bữa trưa có thể viết trên cùng một bao vì
thức ăn sẽ được đặt trong bao mới do Canteen cung cấp.

