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Chào cờ Học kỳ 1 : Toàn trường:  

Mẫu giáo-Lớp 2 :  

Lớp 3-Lớp 6 :  

Thông báo của Hiệu trưởng: 
 
Chúng ta đang ở cuối tuần thứ 9, chỉ còn hai tuần học nữa trước khi 
kết thúc học kỳ. Các giáo viên hiện đang hoàn thiện học bạ cuối năm 
của học sinh và nhóm lãnh đạo đang làm việc để hoàn thiện nhân sự 
cho năm 2021. Sau khi hoàn thành, giáo viên sẽ được bổ nhiệm vào 
các lớp và vai trò cho năm tới. Danh sách nhân viên cuối cùng sẽ 
được công bố trong bản tin cuối cùng của năm học.  
Với Hướng dẫn Hoạt động lần nữa được cập nhật cho các Trường 
Công lập Victoria, chúng tôi hiện có thể giải thoát một số hạn chế. Bộ 
Giáo dục đã thông báo rằng thời gian bắt đầu và kết thúc học tập 
không ổn định sẽ chấm dứt và các trường học sẽ tiếp tục giờ học bình 
thường.                                              
Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, học sinh phải bắt đầu học lúc 8 
giờ 55 sáng và kết thúc vào 3 giờ 20 chiều. Các lớp cấp lớp nhỏ sẽ 
không còn tan trường lúc 3:10 chiều. Học sinh vẫn phải ra vào từ các 
cổng đã phân bổ và không có phụ huynh nào được vào sân trường 
trong giai đoạn này.                                                                                                         
Hiện có thể mở lại các vòi nước để sử dụng bình thường. Các vòi 
nước sẽ được xả nước, làm sạch điện và sẵn sàng sử dụng từ thứ Hai 
tuần tới. Học sinh vẫn sẽ được khuyến khích mang theo chai nước 
riêng để uống ở trường. 
 
2021 Mẫu giáo chuyển tiếp 
Tuần này chúng ta đã có những buổi học chuyển tiếp Mẫu giáo đầu 
tiên. Thật tuyệt vời khi thấy các em học sinh mới ở trường và vui vẻ 
với các bạn cùng lứa tuổi và các giáo viên lớp Mẫu giáo. 
Ngày khối Mẫu giáo Học thử sẽ diễn ra vào Thứ Ba tuần tới, ngày 8 
tháng 12, chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các em học sinh sẽ 
theo học lớp Mẫu giáo tại Trường Tiểu học Cairnlea Park Primary 
School vào năm 2021 tham dự buổi học này. Thư có thông tin sẽ được 
gửi đến các gia đình đã ghi danh cho con em học Mẫu giáo cho năm 
tới. 
 
Ngày Step up Day 
Tất cả học sinh sẽ tham gia vào Ngày Step Up Day vào Thứ Tư ngày 
16 tháng 12, sau đó các em sẽ được thông báo về lớp học 2021, giáo 
viên và phòng học. 
 
Ngày học Thử Lớp 6 Orientation Day 
Thứ Ba tới, ngày 8 tháng 12 là ngày các học sinh lớp 6 hiện tại của 
trường đến thăm trường trung học mới của các em. 

 

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH 

 

Bản tin trường Học kỳ 4 

   
17/12 

2021— CHỤP HÌNH TRƯỜNG 2021     Thứ Tư 10 /3 & Thứ Năm 11/3/ 2021   

Ngày quan trọng 
 
 

Trong tháng 12 
08/12 

Mẫu giáo 2021 

Orienta�on Day 

Ngày học thử 

9/12 
Lớp 6 học SEA tại trường  

(đã trả trong gói Gói dụng cụ 
Học sinh cần thiết)  

15/12 
Lớp 6 Lễ Tốt nghiệp  

11:30 sáng 

18/12 
Ngày cuối Học kỳ 

Tan trường 1:00 trưa 

__________ 

 
2021 

 
Trong Tháng Giêng 

 
28/01 

Ngày đầu Học kỳ I 
Lớp 1– 6 

29/01 
Ngày đầu Học kỳ I 
Khối Mẫu giáo 

 



 

Con em quý vị có dời trường vào cuối năm 2020 không? 

Nếu con em không quay lại trường học của chúng tôi vào năm 2021, xin quý vị có thể vui 
lòng thông báo cho văn phòng. Điều này hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc lập kế hoạch 
sắp xếp lớp cho năm tới. Chân thành cảm ơn quý vị. 

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 2021 có thể tải ở trang web của trường tại www.cairnleaparkps.vic.edu.au 

 

Chân thành và xin giữ bình an 

 

Mark Mills 

Hiệu trưởng 


