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Chào cờ :  

Toàn trường: Thứ Sáu !7/12 lúc11:30 sáng 

(Không có Phụ huynh) 

Thông báo của Hiệu trưởng: 

Đây là bản tin cuối cho niên học. Chúng tôi gửi lời chào tạm biệt 
đến các em học sinh Lớp 6 như các em đã hoàn tất và bắt đầu chuẩn 
bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đời ở học đường. Các em sẽ đem 
đi với các kỹ năng để thấy các em sẽ thành công ở trường trung học, 
về mặt học tập và xã hội. Chúng tôi chúc tất cả các em mọi sự tốt 
đẹp trong tương lai. Đối với những gia đình có thời gian ở Cairnlea  
Park sẽ kết thúc vào thứ Sáu, chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của quý 
vị trong thời gian ở nơi đây. 
2022 Nhân sự 
Nhân sự cho năm tới gần như được hoàn thiện. Chúng tôi đã dành 
vài tuần trước để tuyển dụng nhân viên. 
Chúng tôi sẽ chào đón các nhân viên mới đến với Trường Tiểu học 
Cairnlea Park vào năm 2022: 

• Cô Soseska  

• Cô Niccoli 

• Cô Fang 

• Cô Cooper môn Performing Arts 

• Bà Sherri Hamill Business Manager 

Nhân viên trở lại trường sau thời gian nghỉ phép: 

• Cô Hamdan 

• Cô Desira 

Trợ giáo mới:   

• Cô Neha Sharma 

Vào cuối mỗi niên học, vì nhiều lý do mà một số giáo viên chuyển đi 
và chúng tôi cảm ơn thầy cô cũng như dành những lời chúc tốt đẹp 
nhất trong công việc mới. Nhân viên rời trường và nghỉ phép: 
•  

Thầy Taccone đã thành công được bổ nhiệm vào vị trí giảng 
dạy tại Trường Tiểu học Derrimut. 

Cô Craven đã được bổ nhiệm vào vị trí giảng dạy tại trường 
Tiểu học Golden Square 
Cô Catayong đã được bổ nhiệm vào vị trí giảng dạy tại trường 
tiểu học Strathtulloh 

• Cô Brkovic sẽ nghỉ phép trong năm tới. 
Bà Bell Giám đốc Kinh doanh - Nghỉ hưu 

2022 —  CHỤP HÌNH TRƯỜNG  - 9/03/2022 VÀ 10/03/2022 

Ngày quan 

 trọng 
 
 
 

17/12 
Ngày cuối Học kỳ 4 
Tan trường sớm 

1:00 trưa 
 

 

 

2022 
Tháng Giêng 

 
 

31/01 
Ngày Tựu trường 
Cho tất cả khối lớp 

 

Chú ý 
 

Tất cả học sinh lớp 3—6 

phải mang khẩu trang  
 

Vui lòng cung cấp mặt nạ  
cho con em quý vị 

 

NGÀY CUỐI HỌC KỲ 4 2021 
Thứ Sáu 17 tháng Mười Hai 

Tan trường sớm 1:00 giờ trưa 

MERRY 

CHRISTMAS 



 

Tạm biệt với Bà Bell 
Sau 20 năm làm việc tại Trường Tiểu học Cairnlea Park, bà Bell sẽ nghỉ hưu vào cuối học kỳ này. Bà 
Bell chuyển sang đảm nhận vị trí Giám đốc Kinh doanh vào năm 2002. Với cương vị Giám đốc Kinh 
doanh, Bà có nhiều vai trò cực kỳ quan trọng mà bà đã hoàn thành xuất sắc với sự chuyên nghiệp. 
Tôi muốn ghi nhận công sức tuyệt vời mà bà Bell đã dành cho Cộng đồng Trường Tiểu học Deer 
Park / Cairnlea Park trong 20 năm qua. Với tư cách là Hiệu trưởng, cô Bell đã giúp công việc của tôi 
trở nên dễ dàng hơn rất nhiều do sự kiên nhẫn bền bỉ của cô đối với Trường Tiểu học Cairnlea Park. 
Thay mặt cho Cộng đồng Trường Cairnlea Park, tôi cảm ơn Bà và chúc Bà có sức khỏe tốt nhất để 
hưởng thụ nghỉ hưu. 

Khối lớp 6 Tốt nghiệp  
Lễ Tốt nghiệp Lớp 6 được tổ chức vào tối thứ Ba tại hội trường thể dục. Các em học sinh Lớp 6 trông 
rất ấn tượng và tự hào về thành tích của mình. Những em được giải thưởng năm nay: 

 Principal Award  

 Darleena Lung 6JS 

Academic Awards  

 Nam Le 6MM, Ethan Wong 6TF, Ezekiel Ong 6SF, Alice Pu 6EM, Amie Nguyen 6JS 

Citizenship Awards 

 John Do 6MM, Johan Guajardo- Ferreira 6TF, Jennifer Nguyen 6JS, 

 Emily Spiteri 6SF, Sraya Tran 6EM,   

Specialist Awards  

 PE - Lucas Harris 6MM, Kiya Westwood 6SF, Tony Tran 6 JS 

 Visual Arts - Aania Sohail 6MM,  

 Italian - Paige Nguyen 6JS,  

 Performing Arts - Ella Robas 6TF 

Remote Learning Awards 

 Anastasia Angelos 6SF, Tighe Gregg 6MM, Max Luong 6EM, Jayden Ly 6JS & 

  Hannah Vuong 6TF. 

Học bạ cuối niên học 
Học bạ của học sinh đã được gởi trên cổng thông tin phụ huynh COMPASS vào Thứ Tư ngày 15 
tháng 12. Quý vị hãy truy cập báo cáo của con em mình để có được bức tranh chính xác về sự tiến bộ 
của các em trong năm nay. 
2022 School captains 
Tại buổi chào cờ vào thứ Sáu, School Captains and Vice Captains 2022 của Trường sẽ được công bố. 
Các em đã được bình chọn vào các vị trí này sau khi trình bày một bài phát biểu trước các em học 
sinh. 

Tôi muốn ghi nhận công việc tuyệt vời của  captains Hoàng Nguyên và Amie Nguyễn năm 2021 và 
các Vice Captains Darleena Lung và Biniamin Rezai đã làm trong suốt năm qua. 
 

Để kết thúc năm nay, những lời chúc tốt đẹp nhất cho mùa Giáng sinh và Năm mới. Tôi muốn nhắc 
nhở mọi người về tầm quan trọng của việc giữ an toàn giao thông và được mọi người nhìn thấy trên 
và xung quanh các con đường của chúng ta. Tôi mong được gặp lại mọi người ở trường, khỏe mạnh 
vào Thứ Hai, ngày 31 tháng Giêng, 2022. 

  

Trân trọng, 

 

Mark Mills 

Hiệu trưởng 



 



 

2022 ONLINE BOOK LIST ORDERING INFORMATION 
Thông tin đặt mua trực tuyến trọn gói học cho năm 2022  
 

Trường Cairnlea Park Primary School một lần nữa sẽ cung cấp hệ thống đặt mua trọn gói danh sách học trực tuyến cho các 
gói sách 2022 và các dụng cụ thiết yếu (bao gồm tài liệu lớp học, phần mềm và chương trình tham gia tại trường) với nhà 
cung cấp văn phòng phẩm, WINC. Tất cả các gói sách sẽ được giao tận nhà, xem bên dưới. Tổng chi phí là $ 170 cho mỗi 
học sinh. Thông tin đặt hàng, thanh toán và giao hàng như sau: 

  

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG 
1. Truy cập  trang www.wincschools.com.au 
2. Nhập và chọn Cairnlea Park Primary School 

3. Nhấp vào tab ‘GO’ 
4. Nhập tên của học sinh và chọn CẤP lớp năm 2022 của học sinh 
5. Chọn ‘View Requirements List’ (hộp màu vàng ở cuối màn hình). 

Xin lưu ý để xem các mục trong gói sách, hãy chọn ‘Show Pack Components’ trong (ô màu vàng) 

Khi đặt hàng nhiều hơn một con em học sinh, có 2 lựa chọn 
LỰA CHỌN Thứ nhất: để phân phối tất cả các mặt hàng cùng nhau, hãy chọn ‘add another student’’. Một hộp sẽ xuất hiện, 
vui lòng đọc trước khi tiếp tục 
LỰA CHỌN THỨ 2: để có các đơn hàng riêng, quý vị sẽ phải đặt hàng riêng cho từng trẻ bằng cách hoàn tất thanh toán, 
sau đó lặp lại quy trình đặt hàng cho trẻ tiếp theo 
6. Chọn ‘Shopping Cart’ (ô màu vàng ở cuối màn hình) 

7. Chọn ‘Checkout’ (hộp màu vàng cuối màn hình) Vui lòng bỏ qua ‘Promo Code’ vì nó không áp dụng 
8. Nhập thông tin chi tiết của quý vị, địa chỉ giao hàng và chi tiết thẻ tín dụng 
(KHÔNG NHẬP VÀO ĐỊA CHỈ CỦA TRƯỜNG) 
9. Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện. Chọn ‘Make Payment Now’ (hộp màu vàng ở cuối màn hình) 

10. Sau khi hoàn thành, xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến địa chỉ email của quý vị 
11. Gói sách sẽ được chuyển đến tận nhà hoặc địa chỉ chỉ định 
12. Vui lòng kiểm tra các mặt hàng khi giao đến, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy xem bên dưới để biết thông tin liên hệ 
 

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN 
WINC chấp nhận PAYPAL, zipPay, VISA hoặc MASTERCARD. Thẻ của quý vị sẽ được tính phí ngay lập tức tại thời điểm 

đặt hàng. 
 

DELIVERY CHARGES AND ORDER INFORMATION  
PHÍ GIAO HÀNG VÀ THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ được chỉ định của quý vị 

Australia Post không chấp nhận địa chỉ  hộp thư bưu điệnb  PO Box 
 
DELIVERY CHARGES AND ORDER INFORMATION  
PHÍ GIAO HÀNG VÀ THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ được chỉ định của quý vị 
Australia Post không chấp nhận địa chỉ  hộp thư bưu điệnb  PO Box 
 
 Đặt hàng               Phí giao hàng  
Trước hoăc vào ngày 1 tháng 12, 2021                Miễn phí 
Sau ngày  1 tháng 12, 2021                                    $12.95 

 

 Đặt hàng    Khung thời gian giao hàng 

Trước hoặc vào ngày 31 tháng 12,2021  Trước hoặc bắt đầu học kỳ 1, 2022 

Sau ngày 31 tháng 12, 2021   Không đảm bảo giao hàng trước học kỳ 1, 2022 

 

Australia Post - Các đơn đặt hàng được giao qua dịch vụ eParcel của Bưu điện Úc. Ngay 
sau khi đơn đặt hàng của quý vị được gửi đi, một email sẽ  gửi cho quý vị biết Số ID theo dõi 

Bưu điện Úc. Đơn hàng có thể được theo dõi tại auspost.com.au. 
Nếu  cần trợ giúp đặt hàng, trả lại hoặc hoàn lại tiền, thông tin giao hàng 

hoặc có yêu cầu chung, vui lòng truy cập 
wincschools.com.au/helpcentre 



 

Thị Trưởng Jasmine Nguyễn đã đến để trao 
một số giải thưởng rất đặc biệt cho một số học 

sinh của chúng ta. 

. 
 

Victoria University 2022 Scholarship Recipients  

    

         Year 6 Student Emily recently won 

         the C.D Dodd Indigenous Art Award in 

         the 2021 Young Australian Art Awards 

 

  

  Finalists in the Young Australian Art Awards and students who had their stories  

  published in OzKids in Print magazine.  

 

  



 

STARS OF THE WEEK 

 

Bãi trường sớm lúc 1.00pm ,  

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 12 2021. 



 

TÌM KIẾM CÁC TRƯỜNG TRONG KHU VỰC CHÚNG TA QUA TRỰC TUYẾN 

Bộ đã phát hành  trang web mới giúp phụ huynh xác định các trường công lập 
địa phương trực tuyến. 

findmyschool.vic.gov.au ra mắt vào ngày 24/4 và hiển thị mọi khu vực trường 
học trên toàn tiểu bang. Trang web mới cho thấy các trường công lập có sẵn 
cho cộng đồng Victoria. 

Nếu con quý vị đang chuẩn bị vào Lớp 7 và muốn biết thêm về các lựa chọn 
trường trung học công lập trong khu vực của chúng ta hoặc biết ai đó quan tâm 
đến việc ghi danh tại trường của chúng tôi, hãy thử findmyschool.vic.gov.au 
ngay hôm nay. 

Nếu có câu hỏi về trang web, hãy liên hệ với Đường dây nóng của Cơ quan Xây 
dựng Trường học Victoria theo số 1800 896 950 hoặc email 
vsba@edumail.vic.gov.au 

Instagram - Cairnlea Park Primary School 
 

Trường chúng ta có trang Instagram, cho phụ huynh đọc, trên trang chúng tôi 
đăng bài làm của các em. Tên học sinh không nhắc đến.  

Xin vui lòng xem qua những bài làm tuyệt vời của các em học sinh trên  
cairnlea_park_ps 

    Ghi danh 2022:  

Nhà truờng nhận ghi danh cho các em sống trong vùng Cairnlea hoặc có anh 
chị đang học tại truờng. Vì việc thu nhận học sinh có giới hạn, chúng tôi 
không nhận các 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 

Chính sách về Chụp ảnh, Quay phim & Ghi âm 
Quý vị có thể tìm thấy chính sách của trường về Chụp ảnh, Quay phim và Ghi âm Học sinh và  

mẫu đơn chấp thuận qua các liên kết bên dưới. 
Nếu không muốn con quý vị có ảnh bị sử dụng, quý vị cần chọn không tham gia bằng cách điền vào 

mẫu bên dưới và gửi cho văn phòng  trường. 
Các tài liệu này cũng có thể được tìm thấy trên trang web của trường. 

Policy 
http://www.cairnleaparkps.vic.edu.au/wp-content/uploads/Policy-for-Photographing-Filming-

and-Recording-Students.pdf 
Giấy chấp thuận 

http://www.cairnleaparkps.vic.edu.au/wp-content/uploads/Annual-Consent-Form-



 

SINH NHẬT TẠI TRƯỜNG 

Nếu quý vị muốn mừng sinh nhật con em tại trường,  

Xin đừng đem đến những chiếc bánh lớn  

Thay vào đó, gửi những chiếc bánh nhỏ (do dị ứng thực phẩm, các thành phần 
nguyên liệu phải ghi chú ), donuts hay túi kẹo. 

Xin báo cho giáo viên biết trước nếu quý vị có ý định. 

 

EMERGENCY SNACKS AND LUNCHES FROM THE CANTEEN 

Trong nửa cuối năm trước, đã có nhiều học sinh phải ăn thức ăn dậm hoặc ăn trưa khẩn cấp 
từ căng tin. 
Những thức ăn khẩn cấp này dành cho những em thực sự quên mang hoặc đặt mua đồ ăn 
nhẹ hoặc thức ăn trưa từ nhà hoặc đặt mua thức ăn trưa. Trong trường hợp này, học sinh sẽ 
được cung cấp bữa ăn nhẹ khẩn cấp hoặc bữa trưa gồm vegemite hoặc bánh sandwich mứt từ 
căng tin. 

Sau đó, chi phiếu sẽ được gửi về nhà cho phụ huynh yêu cầu thanh toán 50 xu cho bữa ăn 
nhẹ hoặc 1 đô la cho bữa trưa với điều kiện phải trả lại cho căng tin vào ngày hôm sau. 

Đối với những em nhận được những thức ăn khẩn cấp này và có tiền chi tiêu cho căng tin, 
tiền chi tiêu sẽ được sử dụng để thanh toán cho số tiền còn thiếu. 
Cảm ơn quý vị. 

Đồng phục cũ  
 Nếu quý vị có bất cứ đồng phục cũ mà con em không mặc nữa, quý vị có thể quyên 

tặng cho cửa hàng bán đồng phục cũ của trường. 

Những đồng phục nầy cần phải giặt sạch và trong tình trạng còn tốt  

Xin gửi đến văn phòng trường. Cám ơn. 

 Giờ mở cửa hàng bán đồng phục cũ 

Thứ Ba 8.40 - 9.00 sáng 

Tất cả số tiền bán sẽ quyên góp cho State School Relief.  



 



 


