Trường Tiểu Học Cairnlea Park

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

Bản
tin
Số 16
05/11/2020

2020HỌC KỲ 3
13/7 - 18/9

2020 HỌC KỲ 4
5/10 - 18/12

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

2021 HỌC KỲ 1
28/1 –1/4

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH

Chào cờ Học kỳ 1 : Toàn trường:

2021 HỌC KỲ 2
29/4 –25/6

Bản tin trường Học kỳ 4

Mẫu giáo-Lớp 2 :

9/11, 3 & 11/12

Lớp 3-Lớp 6 :
CHỤP HÌNH TRƯỜNG 2021

Thứ Tư 10 /3 & Thứ Năm 11/3/ 2021

Thông báo của Hiệu trưởng:

Ngày quan
trọng
Trong tháng 11

10/11
Mẫu giáo 2021
Buổi Thông n dành cho Phụ
huynh trên Webex
Lúc 6:30 tối
Chi ết đăng nhập Login trên
Compass

13/11
Mẫu giáo 2021
Buổi Thông n dành cho Phụ
huynh trên Webex
Lúc 6:30 tối
Chi ết đăng nhập Login trên
Compass

Chúng ta đang ở cuối tuần thứ 5 và các học sinh đã ổn định tốt sau thời
gian dài học tập từ xa. Với chỉ còn 6 tuần nữa, các giáo viên bắt đầu báo
cáo học bạ uối năm cho học sinh và đội ngũ lãnh đạo đang làm việc để
hoàn thiện nhân sự cho năm 2021. Sau khi hoàn thành, giáo viên sẽ được
chỉ định vào các lớp và vai trò cho năm tới. Danh sách nhân viên cuối
cùng sẽ được công bố trong bản tin cuối của niên học.
Ngày mai, như thường niên chúng tôi có Ngày vui gia đình nhưng do các
hạn chế COVID 19, ngày vui này bị hủy bỏ. Thật không may do những
hạn chế liên tục được áp dụng cho các trường học, có thể như phụ huynh
sẽ không thể đến sân trường trong những tuần còn lại của năm nay. Điều
này cũng sẽ ảnh hưởng đến một số hoạt động mà chúng ta thường sinh
hoạt vào cuối năm học.
Nhận xét trường học
Học kỳ này, chúng tôi đã tiến hành nhận xét bốn năm học của chúng tôi.
Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã tổ chức Ngày xác thực, điều tra hoạt
động của trường trong 4 năm qua và 2 Ngày tham khảo. Trong những
ngày điều tra thực địa, người đánh giá trường và đối tác thử thách hiệu
trưởng đã gặp gỡ học sinh, phụ huynh và giáo viên để thiết lập các khu
vực tiếp tục làm việc trong 4 năm tới. Thứ Tư tới, chúng ta có Ngày hội
thảo cuối cùng, nơi sẽ phát triển kế hoạch chiến lược của trường trong 4
năm tới. Kế hoạch chiến lược sẽ được phát triển bằng cách sử dụng thông
tin và khuyến nghị từ báo cáo của người đánh giá.
2021 xếp lớp
Ngày mai, thứ Sáu ngày 6 tháng 11 là ngày cuối yêu cầu được xếp lớp
niên học 2021 cho con em. Nếu quý vị yêu cầu xếp lớp cho con em chỉ có
thể được yêu cầu dựa trên cơ sở giáo dục. Yêu cầu sẽ chỉ được nhận qua
email trường
•

Email: cairnlea.park.ps@education.vic.gov.au

•

Attention: principal Mr Mark Mills

•

Subject: 2021 Grade Placements

Tất cả yêu cầu sẽ được cứu xét cẩn thận nhưng không đảm bảo, quyết
định cuối cùng thuộc về đội ngũ lãnh đạo trường. Không có thay đổi nào
sẽ được thực hiện sau khi các lớp học đã được hoàn thành.
các trường học vào giờ thả và đón học sinh.

Nhắc nhở quan trọng do hạn chế COVID 19
Nếu con em bị ốm hoặc cảm thấy không khỏe, các em không được đi học;
phải ở nhà và gặp bác sĩ.
Học sinh cần mang theo chai nước riêng để uống vì học sinh không được
uống từ các vòi uống nước vào thời điểm này

Con em quý vị có dời trường vào cuối năm 2020 không?
Nếu con em không quay lại trường học của chúng tôi vào năm 2021, xin quý vị có thể vui lòng thông báo cho
văn phòng. Điều này hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc lập kế hoạch sắp xếp lớp cho năm tới. Chân thành
cảm ơn quý vị.
Ghi danh Học niên học 2021
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 2021 có thể tải ở trang web của trường tại www.cairnleaparkps.vic.edu.au
Chân thành và xin giữ bình an
Mark Mills
Hiệu trưởng

