Kính thưa Quý Phụ huynh,
Hiện tại, chúng ta đang được 6 tuần của kỳ học và chúng tôi biết rằng chúng ta sẽ phải đối diện với việc học từ xa
trong những tuần còn lại của học kỳ 3. Thật đáng khích lệ khi thấy học sinh tham gia học trực tuyến trong học kỳ này.
Nhà trường chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của phụ huynh trong giai đoạn học tập từ xa này. Mặc dù điều này khó khăn và
bất tiện, chúng tôi đánh giá cao quyết tâm của quý vị trong việc hỗ trợ con em duy trì thói quen học tập thường xuyên.
Trong giai đoạn thứ hai của việc học tập từ xa này, học sinh sẽ tiếp tục sử dụng các nền tảng công nghệ như trước Seesaw cho Lớp Mẫu giáo đến Lớp 2 và Google Classroom cho Lớp 3 đến Lớp 6. Học kỳ này, chương trình học từ xa của
Lớp 4 đến Lớp 6 đã được hỗ trợ thêm bởi các buổi học truyền hình trên Webex. Đây là nền tảng kết nối an toàn và
được DET phê duyệt cho phép giáo viên kết nối với học sinh để tạo ra mẫu lớp học ảo.
Hiện giờ chúng tôi đang ở vị trí sẽ mở rộng việc học này cho các lớp còn lại của trường. Các giáo viên Lớp 3 đã bắt đầu
lớp học trên Webex trong tuần này. Tất cả đều theo kế hoạch, chúng ta sẽ có buổi học thử nghiệm Webex của giáo
viên Lớp 2 vào tuần tới. Lớp 1 và Mẫu giáo sẽ được triển khai trong những tuần sắp tới.
Với những hạn chế được bổ sung trong Giai đoạn 4, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã giảm đáng kể số lượng nhân viên
làm việc tại chỗ với phần lớn nhân viên làm việc tại nhà. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và học sinh tiếp tục gửi
email bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học cho giáo viên các em thông qua Compass. Nếu bạn gặp khó khăn với
Compass hoặc các platforms 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.
Lời khuyên COVID 19 dành cho Phụ huynh, Người chăm sóc và Người giám hộ
Với sự không chắc xung quanh coronavirus, có nhiều câu hỏi từ quý vị về cách nó ảnh hưởng đến cuộc sống ở nhà và
trường học. Thông tin cập nhật mới nhất về coronavirus 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/parents/Pages/coronavirus-adviceparents.aspx để biết thêm thông tin.
Năm 2021 Ghi danh Học
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
Sửa sang trường học
Trong các ngày nghỉ học kỳ và trong suốt 6 tuần đầu, chúng tôi đã tận dụng cơ hội để hoàn thành sửa sang các sân
chơi. Đây được xác định là yêu cầu sau khi chúng tôi kiểm tra độ an toàn của 3 sân chơi của chúng tôi. Cả hai sân chơi
Mẫu giáo và cấp lớp lớn đều đã được thay thế bằng cao su mềm và phủ lớp cỏ tổng hợp mới. Tình trạng ngập lụt từng
xảy ra trên các sân tennis đã được sửa sang bằng việc lắp đặt hệ thống thoát nước mới và san lấp mặt bằng.
Xung quanh bãi đậu xe mới đã được dọn dẹp bằng cách phủ lớp mạt cưa vào các luống vườn và trồng 16 cây lê cảnh.
Chúng tôi đã đổ cát sạch vào hố cát chơi ở cấp lớp nhỏ và khu tập nhảy xa.
Hệ thống nước chảy vào trường bị rò tỉ đã được sửa chữa.
Hệ thống máy lạnh mới cũng đã được lắp đặt cho phòng học 34.
Sau cùng, tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn cộng đồng chúng ta vì công việc mà quý vị đang hỗ trợ con em. Học tập
từ xa của chúng tôi đang được hoạt động là do quý vị quyết tâm đảm bảo con em truy cập học tập vào các nền tảng
công nghệ kết nối học tập của chúng tôi.
Hãy giữ an toàn,
Mark Mills
Hiệu trưởng

