
 

Kính thưa Quý Phụ huynh, 

 

Hiện tại, chúng ta đã bước sang giai đoạn thứ hai của chương trình học từ xa được 8 tuần của học 

kỳ 3 và Chúng tôi đánh giá cao  sự hỗ trợ và tân tâm của quý vị trong việc hỗ trợ con em duy trì 

thói quen học tập thường xuyên. 

Kể từ bản tin kỳ trước, tất cả giáo viên cấp lớn nhỏ đã được đào tạo để dạy các buổi Webex trực 

tiếp với lớp. Vào cuối tuần này, học sinh lớp Mẫu giáo, 1 và 2 sẽ có buổi Webex trực tiếp đầu tiên 

với giáo viên lớp và thầy Narracott. Tôi muốn ghi nhận công lao tuyệt vời của thầy Narracott vì đã 

hỗ trợ giáo viên trong mọi giai đoạn học tập từ xa và các buổi Webex trực tiếp. Tất cả chúng ta đã 

trải qua chặng đường dài với cách chúng ta đang cung cấp và đáp ứng cho không gian học tập từ 

xa. 

 

Xin nhắc lại, nếu quý vị gặp bất kỳ khó khăn nào 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 bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi cũng khuyến khích phụ huynh và học sinh tiếp tục gửi email 

nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc học tập cho giáo viên lớp qua Compass. 

  

 

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 

 

Cập nhật thông tin Lớp 6 đi trại 

Ở giai đoạn này, chúng tôi vẫn hy vọng đi trại khối lớp 6 sẽ tiến hành Trong các cuộc trao đổi của 

chúng tôi với trại, họ cũng mong muốn trại sẽ được tiến hành. Điều này sẽ phụ thuộc vào kết quả 

từ lộ trình nới lỏng các hạn chế của Thủ hiến Daniel Andrews mà ông dự kiến sẽ công bố vào Chủ 

nhật. Lộ trình này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Bộ Giáo dục về các trại cho 

học kỳ 4. Ngay sau khi chúng tôi nhận được tin từ Bộ, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh khối 

lớp 6.  

 

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-advice-parents.aspx  để biết thêm thông tin. 

 

 

Xin hãy giữ bình an 

Mark Mills 

Principal 

http://www.education.vic.gov.au/parents/Pages/coronavirus-advice-parents.aspx

