Trường Tiểu Học Cairnlea Park

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

Bản tin Số
03
13/02/20

2020HỌC KỲ 1
29/1 - 27/3

2020 HỌC KỲ 2
14/4 -26/6

Mẫu giáo-Lớp 2 : 21/2&20/3
Lớp 3-Lớp 6 : 28/2 &13/3
CHỤP HÌNH TRƯỜNG 2020

2020 HỌC KỲ 3
13/7 –18/9

Nhập học niên học 2020
29/01/2020 lớp 1– lớp 6
30/01/2020 lớp Mẫu giáo

Chào cờ Học kỳ 1 : Toàn trường: 27/3

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

Thứ Tư 11 /3 & Thứ Năm 12/3/ 2020

2020 HỌC KỲ 4
5/10–18/12

Bản tin trường Học kỳ 1
13, 27/2, 12 & 26/3
Chỉ đặt hàng trên mạng

LỚP 6 ĐI TRẠI 2020

THỨ TƯ 29/4 - THỨ SÁU 1/5/ 2020

LỚP 4 ĐI TRẠI 2020

THỨ TƯ 7/10 - THỨ SÁU 9/5/ 2020

Ngày quan trọng
Trong Tháng 2
17/2
Buổi tối thông tin dành cho
Phụ huynh Khối Lớp Mẫu
giáo lúc 6 giờ chiều
21/2
Phụ huynh & Bạn bè
gặp gỡ.Hoan nghênh tất
cả phụ huynh
27/2
Buổi hướng dẫn
phụ huynh phụ giúp
lớp học 9:15 sáng
Trong tháng 3
3/3
Ngày họp phụ huynh và
giáo viên
5/3
Ngày họp phụ huynh và
giáo viên
Lớp 3 Hạn chót đóng tiền
đi chơi Ceres $32
9/3
Lễ Lao Động
Trường đóng cửa
11/3
Ngày Trường Chụp hình
12/3
Ngày Gia dình chụp hình
16/3
Lớp 6 buổi tối thông tin về
trường trung học cho phụ
Huynh lúc 6 giờ
19/3
Ngày Harmony
25/3
Ngày Ý Đại Lợi
27/3
Cuối Học kỳ 1

Thông báo của Hiệu trưởng:
Thời khóa biểu học kỳ 1 trở lại bình thường vào đầu tuần này. Quý vị sẽ
có thể biết rõ những ngày con em có các buổi có môn học thể thao, tiếng
Ý, Nghệ thuật biểu diễn và Nghệ thuật tạo hình ảnh.
Đánh giá trường
Trong học kỳ 2, trường Cairnlea Park được thực hiện đánh giá bốn năm
học của chúng tôi. Hội đồng xét duyệt trường sẽ bao gồm người được
DET chỉ định, 2 Đối tác DET, lãnh đạo Charles Branciforte mạng lưới cải
tiến giáo dục cao cấp của chúng tôi, Chủ tịch Hội đồng trường và đội ngũ
lãnh đạo nhà trường. Trong suốt học kỳ 2, chúng tôi sẽ đánh giá các thực
thi hiện tại và nhận phản hồi từ các chuyên gia giáo dục, lãnh đạo
trường, cộng đồng trường và học sinh của chúng tôi.
Đánh giá trường sẽ giúp cộng đồng trường xác định các mục tiêu và mục
đích cải thiện kết quả học trong kế hoạch chiến lược học tập bốn năm tới
Ngày Họp Phụ huynh và Giáo viên
Buổi họp phụ huynh và giáo viên sẽ vào thứ Ba, ngày 3/3 và thứ năm ngày 5/3. Các
buổi họp này nhằm phụ huynh và giáo viên có cơ hội tìm hiểu nhau và chia sẻ thông
tin về các em. Các cuộc họp này diễn ra trong 10 phút. Quý vị sẽ có thể lấy hẹn trực
tuyến trên COMPASS khu phụ huynh truy cập từ thứ Hai, ngày 24/2.
Bãi đậu xe trung tâm buôn bán Cairnlea
Phụ huynh vui lòng lưu ý các điều kiện đậu xe trong bãi đậu tại Cairnlea
Town Centre đối diện trường. Quản lý Trung tâm đã nhấn mạnh sẽ kiểm
soát khu vực cho phép đậu của bãi. Khu vực hạn chế này đòi hỏi phải có
giấy phép hiển thị cho phép đậu trong khu vực này. Nếu phụ huynh nào
đậu trong khu vực giấy phép mà không có giấy phép chính xác, họ sẽ bị
phạt. Tất cả các khu vực khác bãi đậu Trung tâm là 3 tiếng. Nếu quý vị
không có giấy phép đậu xe, hãy chắc chắn đậu xe trong khu vực 3 tiếng.
Điện thoại di động:
Tất cả sinh mang điện thoại đến trường phải tuân thủ theo điều lệ trường
và gửi lại văn phòng vào buổi sáng và lấy lại trước khi về vào buổi chiều.
Em nào sử dụng điện thoại tại trường sẽ bị tịch thu và phụ huynh phải
đến nhận lại.
Chống nắng học kỳ 1
Trường chúng ta là trường SunSmart và học sinh phải đội nón ở Học kỳ
1 để bảo vệ các em chống nắng mặt trời . Tất cả các lớp học đều có kem
chống nắng cho các em thoa trước khi ra chơi.

Bầu cử Hội đồng trường năm 2020
Quá trình bầu cử Hội đồng trường 2020 bắt đầu vào thứ Hai ngày 10 /2 với lời kêu gọi ứng cử.
Mẫu ứng cử cho cả hai: Phụ huynh và Nhân viên DET có sẵn tại văn phòng.
Ứng cử đóng vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Hai, 17/2/2020.
Thời gian bầu cử như sau:

Sự kiện

Ngày

Thông báo bầu cử và kêu gọi ứng cử

Thứ Hai, 10/2/20

Ngày kết thúc ứng cử

Thứ Hai, 17/2/20

Danh sách đề cử sẽ được đăng

Thứ Tư, 19/2/20

Ngày các lá phiếu sẽ được chuẩn bị và
phân phát

Trước hoặc vào Thứ Hai, 24/2/20

Đóng phiếu

Thứ Hai, 2/3/20

Đếm phiếu

Thứ Ba, 3/3/20

Tuyên bố

ThứTư, 4/3/20

Cuộc họp Hội đồng trường đầu tiên (hiệu trưởng
chủ trì)

Thứ Hai, 16/3/20

Tôi kêu gọi tất cả các phụ huynh xem xét việc đề cử vào Hội đồng trường và đóng vai trò tích cực trong việc
giáo dục con cái của họ. Chúng tôi có bốn, hai năm vị trí dành cho phụ huynh.
Hội đồng trường họp hai lần mỗi nhiệm kỳ và tối thiểu tám cuộc họp trong năm.
Các cuộc họp bắt đầu lúc 6:15 chiều vào tối thứ Hai.
CSEF– Trợ giúp tài chính
Cho những phụ huynh có thẻ giảm giá Centrelink concession card, tư cách hợp lệ được trợ giúp CSEF, thẻ giảm giá
được xác định hiệu lực với Centrelink vào ngày đầu tiên của một trong hai học kỳ (28 tháng 1 năm 2020) hoặc hai học kỳ
(14 tháng 4 năm 2020). Hạn chót nộp đơn tại trường 26/6/2020

Trân trọng
Mark Mills
Hiệu trưởng

Thông tin Bệnh Xơ nang
Chúng tôi có một em ở trường bị bệnh xơnang. Bệnh xơnang không phải là bệnh
truyền nhiễm nhưng là bệnh di truyền gây ra sự tích tụ chất nhầy trong phổi và
tuyến tụy, gây ra các vấn đề về cả hô hấp và tiêu hóa. Cảm lạnh thông thường và
các loại vi-rút khác có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn cho những người mắc
bệnh này, có thể dẫn đến vài tuần nằm viện. Nhiễm trùng liên tục cho một người
bị xơnang có thể gây ra sẹo trên phổi và giảm khả năng hoạt động. Một phần
quan trọng của chế độ y tế hàng ngày mà một người mắc bệnh xơnang cần tuân
theo bao gồm giảm thiểu nguy cơnhiễm trùng từ người khác.
Ghi chú này đang được gửi về nhà để nhắc nhở quý vị về cách chúng tôi có thể
giúp mọi người trong cộng đồng trường học của chúng ta khỏe mạnh nhất có thể
và giảm lây lan vi trùng bằng cách giữ trẻ ở nhà nếu chúng không khỏe hoặc vẫn
đang hồi phục sau một căn bệnh truyền nhiễm gần đây. Điều quan trọng nữa là
những người ở trường phải rửa tay thường xuyên và thực hiện vệ sinh tốt.
Trẻ em bị nôn mửa, tiêu chảy, cúm, nhiễm trùng ngực, thủy đậu, ho gà hoặc
các bệnh truyền nhiễm khác cần phải được giữ ở nhà cho đến khi chúng
được phục hồi hoàn toàn.
Không thể tránh tất cả các bệnh nhiễm trùng, nhưng bằng cách phòng ngừa, chúng
tôi có thể giảm nguy cơ bắt và lây lan chúng sang nhau và với các bạn cùng lớp
đặc biệt dễ bị tổn thương với các tình trạng như xơ nang. Chúng tôi đánh giá cao
sự hỗ trợ và hợp tác của quý phụ huynh.
Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc.
Trân trọng
Brent Runnalls
Điều phối viên liên hệ hoc sinh

Thời khóa biểu Giờ Chào cờ
Phụ huynh được mời và khuyến khích đến tham dự bất cứ giờ chào cờ
vào
Thứ Sáu 2:30ptrưa.
Thời khóa biểu bên dưới cho quý vị biết khi khối lớp của con trẻ tham dự
giờ chờ cờ
Học kỳ 1
28/2: Lớp 3 - 6
6th March: Prep - 2
13th March: Yr3 - 6
20th March: Prep - 2
27th March: toàn khối chào cờ (11:30am)

Ghi danh 2020:
Nhà truờng nhận ghi danh cho những 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 những em
ở ngoài vùng Cairnlea.
Khi nộp đơn, xin mang theo:

TRANG MẠNG COMPASS
Phương tiện thông tin của nhà trường
Quý vị hãy tải xuống từ Google hoặc Apple để sử dụng.
Cập nhật chi tiết liên lạc và điạ chỉ điện thư khi vào Compass để nhận
được tất cả thông tin của trường.
Quý vị có thể dùng Compass để:
•

Đọc bản tin, thông báo

•

Xem bài vở, sinh hoạt của học sinh

•

Hẹn giờ vào dịp giáo viên gặp phụ huynh

•

Báo vắng mặt

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

Chính sách chụp ảnh, quay phim & ghi âm
Chính sách của trường về Chụp ảnh, Quay phim và Ghi âm lại Học sinh và mẫu chấp thuận
có thể được tìm thấy qua các liên kết dưới đây.
Nếu quý vị không muốn con em sử dụng ảnh của chúng, quý vị sẽ cần phải từ chối bằng cách
điền vào mẫu dưới đây và đưa cho văn phòng trường.
Những tài liệu này cũng có thể được tìm thấy trên trang web của trường.
Chính sách
http://www.cairnleaparkps.vic.edu.au/wp-content/uploads/Policy-for-PhotographingFilming-and-Recply-Students.pdf
Đơn chấp thuận:

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

ĐỒNG PHỤC CŨ
Chỉ Mở cửa mỗi Thứ Năm 8giờ 40 đến 9giờ
Nếu con qúy vị có đồng phục cũ không mặc nữa, xin vui
tặng cho phòng bán đồng phục cũ của trường.

lòng

Quần áo tặng cần phải giặt sạch và còn tốt. Xin mang đến văn phòng.
cũ sẽ được gởi tặng cho quỹ State
Tiền thu được từ việc bán đồng
School Relief, giúp đỡ đồng phục cho những em bị khó khăn.

SINH NHẬT
Nếu quý vị muốn con mình ăn mừng sinh nhật ở trường, xin đừng mang
đến những ổ bánh lớn.
Thay vào đó, quý vị có thể mang đến những bánh nhỏ hoặc bao kẹo nhỏ .
Vì vấn đề dị ứng thức ăn, bánh cần
phải có giấy ghi rõ nguyên liệu.
Xin báo trước với giáo viên dự tính của
quý vị.

CÁM ƠN
Xin cám ơn siêu thị Coles đang tặ ng trái cây và những thỏi
ngũ cốc cho các học sinh chưa được ăn sáng ởnhà.
Giỏ trái cây đặt trước văn phòng và chỉ dành riêng cho học
sinh của trường.

