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Chào cờ Học kỳ 1 : Toàn trường: 

Mẫu giáo-Lớp 2 :  

Lớp 3-Lớp 6 :  

Thông báo của Hiệu trưởng: 
Tin tốt là chúng tôi sắp bắt đầu giai đoạn thứ hai của việc trở lại trường học 
tại trường. Lớp 3, 4, 5 và 6 sẽ trở lại trường từ Thứ Ba ngày 9 tháng 6Thứ Ba ngày 9 tháng 6Thứ Ba ngày 9 tháng 6Thứ Ba ngày 9 tháng 6. Tất cả 
việc học từ xa sẽ kết thúc từ ngày này. 

CHUYỂN ĐỔI TRỞ LẠI TRƯỜNGCHUYỂN ĐỔI TRỞ LẠI TRƯỜNGCHUYỂN ĐỔI TRỞ LẠI TRƯỜNGCHUYỂN ĐỔI TRỞ LẠI TRƯỜNG    

Như tôi đã đề cập trong bản Fn mới nhất, cần phải hiểu rõ đó là ý định của 
chúng tôi để giữ cho mọi người được an toàn và bình an. Để đạt được điều 
này, chúng tôi đã lên kế hoạch một số biện pháp nhằm đảm bảo học sinh, 
phụ huynh và các thành viên khác trong gia đình  an toàn và mạnh khỏe.    

Xin lưu ý các thông tin quan trọng sau đây. 

Học sinh cần mang theo bình nước uống vì các em không 

được uống nước từ vòi nước trong thời điểm này. Các em có 

thể rót đầy bình.  

Chỉ từ thứ ba ngày 9 tháng 6, căng Fn sẽ  mở cho các đơn đặt mua cho 
giờ nghỉ giải lao và  ăn trưa. Sẽ không mở bán hàng nơi các em phải 
xếp hàng. 

Nếu con em quý vị bị ốm hoặc thấy không khỏe, các em không 
được đến trường. Các em phải ở nhà và gặp bác sĩ. 

 Vẫn còn những hạn chế về quyền truy cập vào trường cho mọi người 
ngoài trừ nhân viên và học sinh . Cho đến khi có thông báo mới, phụ 
huynh không thể vào sân trường. 

Để giảm tắc nghẽn bên ngoài trường bất cứ lúc nào, chúng tôi đã phân 
bổ các khu vực thả và đón cụ thể.    

LỐI VÀO TRƯỜNG BUỔI SÁNG 

Tất cả các cổng vào sẽ được giáo viên trông coi và mở lúc 8:45 
sáng. Học sinh đi thẳng đến lớp học. 

Mẫu giáo và có anh chị  trong Lớp 1 đến 6 vào trường qua 
cổng trước trên đường Carmody Drive  

Lớp 1 và có anh chị trong Lớp 2 đến 6 vào  cổng phía nam trên 

đường Shepperd Way (Gần khu cấp Lớp 1 và 2). 

Lớp 2 có anh chị trong Lớp 3 đến 6 vào từ lối vào phía tây trên 
đường Shepperd Way gần hội trường thể dục hoặc vào cổng 

sân chạy thể thao trên đường Furlong.  

2020 Ngày Soạn Giáo trình Bản tin trường  
  18 /6 

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

** HOÃN LẠI ** 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 9/10/2020 

Ngày quan trọng 
 
 

Trong tháng 6 
 

8/6 
SINH NHẬT NỮ HOÀNG 

HỌC SINH NGHỈ HỌC 

 

 
25/6 

Ngày Soạn Giáo trình 

Học sinh nghỉ học 
 

26/6 
Cuối Học kỳ 2 

Tan trường sớm 2:30 trưa 

 

 
Tháng 7 

 
13/7 

 
Bắt đầu Học kỳ 3 

 
 

 



 

Lớp 3 và 4 Lớp 3 và 4 Lớp 3 và 4 Lớp 3 và 4 và có anh chị  trong Lớp 5 và 6 cùng vào trường bằng cổng thứ hai phía tây trên đường 
Shepperd Way gần các lớp học di động của khối lớp 6. 

Tất cả học sinh khác của Lớp 5 và 6 vào cổng sân chạy thể thao trên đường Furlong.  

Các cổng sẽ được mở lúc 8:45 sáng 8:45 sáng 8:45 sáng 8:45 sáng bởi giáo viên trực trong ngày.  

SSSSẮP XẾP GIỜ TAN TRƯỜNGẮP XẾP GIỜ TAN TRƯỜNGẮP XẾP GIỜ TAN TRƯỜNGẮP XẾP GIỜ TAN TRƯỜNG    

Vào buổi chiều giờ rước, các cổng sẽ được trông coi bởi giáo viên. Các cổng ra về dành cho Mẫu 
giáo đến Lớp 2 sẽ được mở lúc 3:10 chiều và các cổng dành cho Lớp 3 đến 6 sẽ mở lúc 3:20 chiều.  

Giáo viên của lớp sẽ đưa học sinh lớp đến cổng dành cho khối lớp được rước. 

Tất cả Mẫu giáo, Lớp 1 và 2 Tất cả Mẫu giáo, Lớp 1 và 2 Tất cả Mẫu giáo, Lớp 1 và 2 Tất cả Mẫu giáo, Lớp 1 và 2 sẽ ra về lúc 3:10 chiều bằng cổng dành cho các em vào lúc sáng. Bất cứ 
học sinh nào trong Lớp 3 đến 6 có em học Mẫu giáo đến Lớp 2 phải đến lớp của đứa em nhỏ 
nhất lúc 3:05, để ra về cùng cổng dành cho lớp đứa em nhỏ nhất. 

Tất cả học sinh còn lại của Lớp 3 đến 6 Tất cả học sinh còn lại của Lớp 3 đến 6 Tất cả học sinh còn lại của Lớp 3 đến 6 Tất cả học sinh còn lại của Lớp 3 đến 6 sẽ ra về lúc 3:20 bằng cổng dành cho các em vào lúc sáng. 

Lớp 3 và 4 Lớp 3 và 4 Lớp 3 và 4 Lớp 3 và 4 sẽ    ra về bằng cổng thứ 2 trên đường  Shepperd Way gần các lớp học của khối lớp 6. Bất 
cứ học sinh nào trong Lớp 5 đến 6 có em học Lớp 3 hay Lớp 4 phải đến lớp của đứa em nhỏ 
nhất lúc 3:10, để ra về cùng cổng dành cho lớp đứa em nhỏ nhất. 

Lớp 5 và 6 Lớp 5 và 6 Lớp 5 và 6 Lớp 5 và 6 ra về bằng cổng bên hông sân chạy thể thao trên đường Furlong.  

Tất cả các cổng sẽ viết rõ các khối lớp. 

LAU CHÙI TRLAU CHÙI TRLAU CHÙI TRLAU CHÙI TRƯỜNG ƯỜNG ƯỜNG ƯỜNG  

Việc lau chùi sẽ tiếp tục trong ngày, tập trung làm sạch các bề mặt cảm ứng cao, cho đến cuối học kỳ 3. . Lau chùi bao 
gồm sử dụng chất tẩy / khử trùng để lau các khu vực bao gồm, và không hạn chế ở: 
• cửa ra vào (tay nắm cửa, tay vịn và lan can)  

• bếp bao gồm cả bồn rửa  

• máng uống và vòi phun  

• bàn, ghế và ngăn để giỏ học sinh 

• đồ đạc và thiết bị điện (công tắc, máy in, máy photocopy, tủ lạnh, v.v.) 

• khu vực phòng tắm (bao gồm nhà vệ sinh, chậu rửa, hộp đựng xà phòng)  

• thùng rác trong lớp học  

• sàn khu vực giảng dạy và không giảng dạy (sàn cứng và sàn mềm)  

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 2020HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 2020HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 2020HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 2020    

Vào thứ Hai ngày 25 tháng 5, chúng tôi đã có cuộc họp Hội đồng trường đầu Fên kể từ khi bắt đầu đại 
dịch COVID-19. Chủ tịch Hội đồng trường mới là Sandy Gregg. Các đại diện phụ huynh khác cho 2020 là 
Nermina Kaltak (Phó chủ tịch), Chi To, Susan Cagdas, Zaklina Kuzmanovski, Darren Jury, Peggy Angelos 
và Fiona Lambert. Maria Kiselis là phụ huynh cũ, thành viên cộng đồng của Hội đồng trường. Tôi cũng 
muốn cảm ơn chủ tịch Vesna Mijatovic đã nghỉ hưu vì công việc và sự hỗ trợ của cô ấy trong 6 năm qua.  

GIỚI HẠN TỐC ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG  VÀ ĐẬU XE XUNG QUANH TRƯỜNGGIỚI HẠN TỐC ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG  VÀ ĐẬU XE XUNG QUANH TRƯỜNGGIỚI HẠN TỐC ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG  VÀ ĐẬU XE XUNG QUANH TRƯỜNGGIỚI HẠN TỐC ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG  VÀ ĐẬU XE XUNG QUANH TRƯỜNG        

Với sự trở lại của tất cả học sinh vào tuần tới, xin hãy nhớ giới hạn tốc độ trên các con đường quanh 
trường là 40 km/giờ từ 08:00-9:30 sáng và 2:30-4:00 chiều trên đường Furlong và toàn thời trên đường 
Carmody Drive và Shepperd Way. 

Hội đồng Brimbank đã khuyến cáo  sẽ ghi phạt các giới hạn đỗ xe quanh trường, bao gồm đỗ xe trên 
sân cỏ. Vui lòng đọc kỹ tất cả các bảng đậu xe quanh trường và bãi đậu xe của trung tâm mua sắm. 

Trân trọng, 

Mark Mills 

Hiệu trưởng 



 

Ghi danh Mẫu giáo 2021 
 

Ghi danh cho 2021 đang được thu nhận. Xin vào trang mạng 

trường để biết thông tin ghi danh.  

www.cairnleaparkps.vic.edu.au 

Example  Canteen Order 



 

Canteen sẽ mở cửa cho các đơn đặt hàng ăn dậm và ăn trưa từ ngày 9 tháng 6 

Sẽ không có cửa sổ bán hàng. 

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. 

Thực đơn bữa trưa cũng vậy. 

Snack Menu— Thực đơn ăn dậm 
∗ Ricotta Pastizzi  $1.00 

∗ Chicken Nuggets  3 for $2.50                   

∗ Nachos  $3.00 

∗ Baked Bean Toasty  $2.50 

∗ Sausage in bread  $2.00 
          (specify sauce or no sauce) 

∗ Boiled egg  $1.00 

∗ Party Pie  $1.00 

∗ Cheese & Carrot Wrap $2.50 

∗ Banana Bread  $2.00 
 

∗ Jumpys    $1.00 

∗ JJ's     $1.50 

∗ Corntos   $1.00 

∗ Popcorn   $1.50 

∗ Anzac Cookie  .50 

∗ Honey Oat Slice  $2.00 

Drinks as per main lunch menu 
Quench  $2.50 

Chocolate or Strawberry Milk $2.50 

Golden Circle Juice  $1.50. 

Đơn đặt hàng cho bữa ăn dậm sẽ được thu lúc 11 giờ sáng và giao đến các lớp 

học. 

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. 

Cảm ơn nhiều 



 


