Trường Tiểu Học Cairnlea Park

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

Bản
tin
Số 15
22/10/2020

2020HỌC KỲ 3
13/7 - 18/9

2020 HỌC KỲ 4
5/10 - 18/12

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

2021 HỌC KỲ 1
28/1 –1/4

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH
Thứ Hai 02/11/20

Chào cờ Học kỳ 1 : Toàn trường:

Mẫu giáo-Lớp 2 :

2021 HỌC KỲ 2
29/4 –25/6

Bản tin trường Học kỳ 4
5,9/11, 3 & 11/12

Lớp 3-Lớp 6 :
CHỤP HÌNH TRƯỜNG 2021

Ngày quan
trọng
Trong tháng 10

Thứ Tư 10 /3 & Thứ Năm 11/3/ 2021

Thông báo của Hiệu trưởng:
Chúng ta đang ở cuối tuần thứ 3 và thật tuyệt vời khi tất cả học sinh của
trở lại trường học thay vì học tập từ xa. Học sinh vui vẻ, giáo viên vui vẻ
và tôi tin phụ huynh cũng vui. Xin nhắc lại không có trường học vào
ngày mai, thứ Sáu ngày 23 tháng 10 vì đây là ngày lễ của đêm Chung kết
AFL, hiện được đổi tên thành Ngày Thank You Day.

23/10
Public Holiday

2021 Đổi lớp

School Closed

Nếu quý vị yêu cầu đổi lớp cho con em chỉ có thể được yêu cầu dựa trên
cơ sở giáo dục. Yêu cầu sẽ chỉ được nhận qua email trường không muộn
hơn thứ Sáu ngày 6 tháng 11

Yr6 Grad Bear & Ball—hạn
chót
No Cash
Chỉ trả bằng Epos hoặc
chuyển Bank Transfer
———————————Trong tháng 11

2/11
Ngày Soạn giáo trình
Học sinh được nghỉ học
Không có học sinh đến
trường

•

Email: cairnlea.park.ps@education.vic.gov.au

•

Attention: principal Mr Mark Mills

•

Subject: 2021 Grade Placements

Tất cả yêu cầu sẽ được xcứu xét cẩn thận nhưng không đảm bảo, quyết
định cuối cùng thuộc về đội ngũ lãnh đạo trường. Không có thay đổi nào
sẽ được thực hiện sau khi các lớp học đã được hoàn thành.

Rước con em về sớm
Hiện tại, các yêu cầu an toàn COVID-19 đang được thực hiện tại văn phòng,
những phụ huynh cần đón con em về sớm vì có lịch hẹn, v.v. phải đến trước
2:45 trưa. Do mỗi lần chỉ có một người lớn được phép vào khu vực trước
văn phòng nên quy trình đón con em hiện trở nên rất chậm.
Nhắc nhở quan trọng do hạn chế COVID 19
Hãy lưu ý những thông tin quan trọng sau đây.

3/11

•

Melbourne Cup
Ngày nghỉ Lễ
Trường đóng cửa

Nếu con em bị ốm hoặc cảm thấy không khỏe, các em không được đi
học; phải ở nhà và gặp bác sĩ.

•

Học sinh cần mang theo chai nước riêng để uống vì học sinh không
được uống từ các vòi uống nước vào thời điểm này.

•

Vẫn còn những hạn chế về quyền truy cập vào trường đối với bất kỳ
ai ngoài trừ nhân viên và học sinh . Cho đến khi có thông báo mới,
phụ huynh không được vào sân trường.

các trường học vào giờ thả và đón học sinh.
Chúng tôi chú ý khi học sinh trở lại trường, nhiều phụ huynh và
người chăm sóc đang nhận rủi ro nghiêm trọng và lái xe theo cách

An toàn đường bộ
Sau đây là phần trích dẫn thư tôi nhận được từ NW Metro Region Proactive Policing Unit. Vui lòng đọc kỹ và
lưu ý rằng cảnh sát sẽ tuần tra xung quanh Quẹo lại U turn trước luồng xe đang tới và chặn lối lái xe
riêng. Tất cả các hành vi này và hơn thế nữa không thể chấp nhận được.
Chúng tôi yêu cầu tất cả những người sử dụng giao thông quan tâm hơn nữa trong và xung quanh
các khu vực trường học. Nếu quý vị thả hoặc đón trẻ em, vui lòng dành cho mình thời gian thích
hợp để tìm chổ đậu và chăm con trẻ an toàn.
Trong những tuần tới, Cảnh sát sẽ tuần tra những khu vực này và sẽ không khoan nhượng với bất
kỳ hành vi vi phạm nào.
Phạm luật

Phạt

Mất điểm

Quá tốc độ

$207—$826

1-3 điểm & đến 12 tháng mất bằng

Không nhường đường cho người đi bộ

$289

3 điểm

Không đậu chờ ở lối dành cho học sinh băng qua

$413

3 điểm

Phạm luật đậu xe

$33-1$165

-

Sử dụng mobile phone

$496

4 điểm

Gài dây an toàn

$330-$372

3 điểm

Xin hãy quan tâm đến lợi ích của mọi người.
Dưới đây là một số phạm luật phổ biến và hình phạt mà cảnh sát sẽ nhắm đến;

Ghi danh Học niên học 2021
Ghi danh học Mẫu giáo cho năm tới đang được thực hiện. Trẻ em phải mừng sinh nhật
lần thứ năm trước hoặc vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 để đủ điều kiện đến trường. Do
giới hạn ghi danh của chúng tôi, không thể nhận ghi danh Mẫu giáo từ các gia đình sống
ngoài vùng Cairnlea. Phụ huynh phải cung cấp các thông tin sau khi ghi danh:
• Giấy chứng nhận cư trú trong vùng Cairnlea
• Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
• Giấy chứng nhận chích ngừa
Mẫu đơn ghi danh niên học 2021có thể tải ở trang web của trường tại
www.cairnleaparkps.vic.edu.au
Chân thành và giữ bình an
Mark Mills
Hiệu trưởng

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.

