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Thông báo từ Hiệu trưởng

Hiện chúng ta đang trong tuần thứ 7 của học kỳ, và chúng ta đều hy vọng có thể trở lại trường
học càng sớm càng tốt. Với 3 tuần nữa trước khi kết thúc học kỳ 3, rất có thể chúng ta sẽ phải
tiếp tục với việc học từ xa trong thời gian còn lại của học kỳ này.
Nhà trường chủ yếu dựa vào s hỗ trợ của quý phụ huynh để giúp con em học tập từ xa trong
thời gian nầy. Mặc dù điều này có thể khó khăn và bất tiện, chúng tôi đánh giá cao quyết tâm
của quý vị trong việc hỗ trợ con bạn duy trì thói quen học tập thường xuyên. Thật đáng khích lệ
khi thấy các em học sinh của tham gia việc buổi học trực tuyến trên WEBEX.
Hiện tại, mỗi lớp học đang thực hiện hai buổi dạy trên mạng WEBEX mỗi ngày. Các buổi học sẽ
bao gồm kết hợp với:
• Video giảng dạy liên quan đến chương trình học
• Kiểm tra học tập từ văn phòng phúc lợi học sinh
• Giải thích bài
• Giảng dạy cho nhóm nhỏ
• Nhận xét
• Hội thảo / hội nghị
Thời gian
•
•

Một vào buổi sáng - kiểm tra và giảng dạy
Một vào sau giờ giải lao - kiểm tra, tập trung chi tiết, phản hồi

Giáo viên sẽ gửi nhận xét về hai phần của bài tập mỗi ngày. Điều này có thể được cắt nghĩa qua
lời giảng trên SeeSaw / Webex, hoặc bằng văn bản.
Mỗi ngày, một nhóm nhỏ học sinh sẽ tham gia học nhóm. Những em tham gia học nhóm nhỏ sẽ
được trao đổi thông qua tổng quan hàng tuần được gửi đi.

Nếu cần, xin vui lòng liên hệ email với giáo viên của con em qua thông qua Compass.
Nếu gặp khó khăn với Compass hoặc các nền tảng học tập từ xa, vui lòng gửi email đến Mr
Narracott tại, ict@cppshome.net. Thầy sẽ liên hệ với quý vị để giúp khắc phục mọi vấn đề.

Các sinh hoạt trong Tuần lễ Sách Book Week
Tờ báo The Star Weekly sẽ đăng bài trang phục trong ngày của Book Week trực tuyến của
trường chúng ta. Nếu quý vị muốn con em đăng ảnh của mình trên báo, quý vị có thể chụp và
gửi qua email cho cô Roach trước 10 giờ sáng thứ Sáu. Bà Roach sẽ chuyển những bức ảnh này
lên báo và họ sẽ chọn những bức ảnh được đăng. Xin hãy chắc chắn rằng tên của con bạn
không có trong ảnh. Email của cô Roach là natalie.roach@education.vic.gov.au
Một số bức ảnh này có thể được đăng lên tài khoản Instagram của trường.
Cuộc thi nghệ thuật Zart Art
Làm rất tốt Sebastian Scimone của khối lớp 3, người đã tham gia Cuộc thi Nghệ thuật Zart trong
thời gian phong tỏa hiện tại. Sebastian là người chiến thắng trong Shortlist Winner - Category 1
Primary School (Từ cơ bản đến cấp 3) Tác phẩm nghệ thuật của Sebastian có tên 'The Colours of
Australia'. Tác phẩm nghệ thuật của Sebastian trên liên kết:
https://zart.us.launchpad6.com/studentartprize/entry/4254
COVID 19 Lời khuyên dành cho Cha mẹ, Người chăm sóc và Người giám hộ
Với sự không chắc chắn liên tục bao quanh corona vi-rút, có rất nhiều thắc mắc đặt ra về ảnh
hưởng của dịch đến cuộc sống trong gia đình ở nhà và học đường. Thông tin cập nhật mới nhất
về corona vi-rút liên quan đến các trường học có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Giáo
dục. Vui lòng theo liên kết này www.education.vic.gov.au/woman/Pages/coronavirus-adviceyers.aspx để biết thêm thông tin.
Năm 2021 Ghi danh Học Mẫu giáo
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

Xin hãy giữ bình an.
Mark Mills
Hiệu trưởng

