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Thông điệp của Hiệu trưởng 

Như đây là bản tin cuối của học kỳ 3, tôi muốn cảm ơn toàn thể cộng đồng nhà trường đã luôn hỗ trợ và 

thông cảm trong suốt thời gian khó khăn và bất trắc này. 

Ở giai đoạn đầu học kỳ 4, chúng tôi sẽ tuân theo lịch trình do Bộ Giáo dục cung cấp. 

 

Thứ Hai, 5/10 –th9/10 (tuần đầu học kỳ 4) Tất cà học sinh vẫn tiếp tục học tập từ xa và linh 

hoạt. 

Thứ Hai 12/10 – 16/10 (tuần thứ hai học kỳ  4) 

. 

 

- Học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 2 quay trở lại 

trường học toàn thời. Chương trình học từ xa sẽ 

không tiếp tục cho các cấp lớp nầy. 

- Tất cả học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6, vẫn tiếp 

tục học tập từ xa và linh hoạt.Với sự giám sát tạt 

trường chỉ dành cho các em đủ điều kiện dựa 

theo các hướng dẫn về hội đủ điều kiện.  

Kể từ Thứ Hai, 19/10 trở đi  

 

Tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 sẽ tiếp tục học 

từ xa và linh hoạt cho đến khi có thông báo mới 

từ Bộ Giáo dục. 

Ngày trở lại các cấp học trong năm này để học 

tại trường sẽ tùy thuộc tư vấn thêm về sức khỏe. 

Điểm danh Tất cả học sinh phải theo học tại trường sau khi 

cấp năm của các em trở lại học tại trường. 

Nếu chúng tôi nhận được bất kỳ thông tin nào từ Bộ Giáo dục về bất kỳ thay đổi nào từ bây giờ đến đầu 

học kỳ 4, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người thông qua Compass 

 

Học kỳ 4  Ưu tiên cho tất cả các Trường Chính phủ 

Những ưu tiên sau đây cho học sinh và nhân viên sẽ hướng dẫn các hoạt động của trường chúng ta  hoạt 

động trong  Học kỳ 4 

Ưu tiên 1 - Sức khỏe và Công bình 

Sức khỏe, và đặc biệt là sức khỏe tinh thần, của mỗi học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu. 

Điều này có nghĩa là khuyến khích và duy trì động lực học tập, thu hút lại học sinh và gia đình khi cần 

thiết, đồng thời hỗ trợ học tập xã hội và cảm xùc  trẻ em và thanh thiếu niên bên cạnh việc học tập dựa 

trên chương trình giảng dạy. 

Tất cả các nguồn lực hiện có sẽ được huy động hiệu quả để đảm bảo hỗ trợ cho mọi học sinh 

Ưu tiên 2 - Học tập và Ưu tú 

Một số học sinh đã có thể tiến bộ tốt hơn trong việc học trong môi trường học tập linh hoạt và từ xa, 

những học sinh khác đã duy trì được tốc độ tiến bộ, và một số học sinh, mặc dù đã nỗ lực hết sức và gia 

đình và giáo viên, không đạt tiến bộ trong học tập  

Điều quan trọng là biết được tất cả học sinh tại điểm họ cần - cả hỗ trợ những học sinh không tiến bộ trong 

học tập bắt kịp và những học sinh đã tiến bộ  tiếp tục mở rộng và kéo giản việc học của họ. 

Học đọc,viết và  toán trong chương trình học sẽ vẫn là trọng tâm chính, với việc giáo viên điều chỉnh 

chương trình giãng dạy trong Học kỳ 4 để phù hợp nhu cầu của học sinh. 

Ưu tiên 3 - Chuyển tiếp 

Học kỳ 4 là một giai đoạn quan trọng, đặc biệt là đối với các trẻ em chuyển từ nhà trẻ sang lớp Mẫu giáo 

và từ Lớp 6 sang Lớp 7. 

Trọng tâm chính của Học kỳ 4 là cố gắng hết sức để đảm bảo mỗi chuyển tiếp  học cuối năm và đầu năm 

diễn ra thành công nhất có thể. 

Điều này bao gồm phát triển cách thức phù hợp để thực hiện các buổi định hướng, lễ kỷ niệm cuối năm và 

đảm bảo thông tin chuyển tiếp nắm bắt các chi tiết bổ sung khi cần thiết 

 

COVID 19 Lời khuyên 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. 

 

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


 

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 

 

Cuối cùng, với những ngày nghỉ cận kề, tôi muốn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc giữ an 

toàn và nhìn thấy trên và xung quanh các con đường. 

 

Mark Mills 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Our School Zone 

Trường học trong khu vực chúng ta 

Các trường học trong khu vực chúng ta có trên findmyschool.vic.gov.au. Trang web này cung cấp thông 

tin cập nhật mới nhất về các khu vực trường học ở Victoria. 

Học sinh cư trú trong khu vực này được đảm bảo học tại trường chúng tôi, được xác định dựa trên địa chỉ 

thường trú của quý vị. 

Bộ cung cấp hướng dẫn thông qua Chính sách School Placement Policy để đảm bảo học sinh được học 

với trường học khu vực lân cận được chỉ định và tự do lựa chọn các trường khác, tùy thuộc vào các giới 

hạn về thuận lợi. 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp trên trang web của Bộ trong 

School zones. 

 

 

http://www.findmyschool.vic.gov.au/
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/Pages/placement.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/zones-restrictions.aspx

