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Chào cờ Học kỳ 1 : Toàn trường:  

Mẫu giáo-Lớp 2 :  

Lớp 3-Lớp 6 :  

Thông báo của Hiệu trưởng: 
Chúng ta đang ở cuối tuần thứ 7 của học kỳ và các em học sinh tiếp tục 
ổn định tốt với các hạn chế COVID vẫn còn đeo bám chúng ta. 

Sau đây là phần trích dẫn từ Hướng dẫn Hoạt động gần đây nhất cho các 
Trường Công lập Bang Victoria được xuất bản vào ngày 17 tháng 11. 

Việc sử dụng các nhạc cụ gỗ gió và hát và chiếu giọng nói có thể dẫn đến 
nguy cơ lây lan các chất phun và giọt. Chỉ có học cá nhân và nhóm hòa 

tấu nhỏ có thể được tiến hành. Giới hạn trong nhà là năm người (mỗi 
không gian) và một giới hạn ngoài trời là 10 người. Giữa những người 
biểu diễn phải cách ly hai mét 

Các hoạt động kịch và nhóm khiêu vũ cũng phải thực hiện bên ngoài nơi 
an toàn và khả thi. 

Lưu ý trẻ em  có thể hát ‘Chúc mừng sinh nhật’ cho các bạn cùng lớp, kể 
cả trong lớp học, với thời lượng ngắn. Đây là một cách thích hợp để đánh 
dấu  cột mốc quan trọng của trẻ. 

Tôi biết rằng các em sẽ rất thất vọng nhưng không may là dựa trên 
những hạn chế đang áp dụng đối với các trường học, chúng tôi sẽ không 
thể tổ chức các buổi hòa nhạc Giáng sinh cuối năm truyền thống. Cách 
chúng tôi trình bày Lớp 6 cũng sẽ khác với những gì chúng tôi thường 
làm, nhưng mục đích của chúng ta vẫn mang đến cho các em lớp 6 một 
hành trình tốt nhất có thể. 

 

Nhận xét trường học 

Tuần trước, chúng tôi đã hoàn thành buổi tổng kết bốn năm 

học. Vào ngày cô đánh giá Sharon Adams đã trình bày các 

điều khoản của kết quả tham chiếu từ 3 ngày trước đó. 

Tài liệu này giúp chúng tôi dành một phần lớn thời gian 
trong ngày cuối cùng để chuẩn bị kế hoạch chiến lược của 
trường trong 4 năm tới. Kế hoạch chiến lược sau khi được 
hoàn thiện sẽ được đệ trình lên Bộ để phê duyệt lần cuối và 
sau đó sẽ được chia sẻ với cộng đồng trường học trên trang 
web của trường chúng tôi. 

 

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 

 

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH 

 

Bản tin trường Học kỳ 4 

   
3 & 17/12 

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

Ngày quan trọng 

 

Trong tháng 11 

 

 
 

25/11 
Lớp 6 học SEA tại trường  

(đã trả trong gói Gói dụng cụ 
Học sinh cần thiết)  

 

Trong tháng 12 
01/12 

Ngày cuối miễn phí giao hàng 
cho gói 2021 Booklisl. 

Đặt hàng từ WINC. 
 Xem hướng dẫn đính kèm  

 

2/11 & 9/11 

Lớp 6 học SEA tại trường  

(đã trả trong gói Gói dụng cụ 
Học sinh cần thiết)  

15/12 

Lớp 6 Lễ Tốt nghiệp  
11:30 sáng 

 



 

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 



 

Cairnlea Park Primary School, cairnlea , VIC 
Carmody Drive, Cairnlea, 3023 Vic 
2021 Booklist Order Instructions 
 
Xin đặt mua gói danh sách tập vỡ 2021 trên mạng tại wincschools.com.au 

Tại Winc, chúng tôi muốn con quý vị có một khởi đầu mạnh mẽ cho năm học mới, đó là lý do tại sao chúng tôi đã 
làm việc với trường của quý vị để giúp chương trình Back to School không gặp rắc rối. 

 

Cách đặt mua hàng đơn giản  

Chỉ cần truy cập wincschools.com.au và làm theo bốn bước sau. 

1. Tìm tên trường của con quý vị, Cairnlea Park Primary School, Cairnlea, VIC. 

2. Hoàn thành thông tin chi tiết của học sinh (Tên and Họ) sau đó chọn cấp lớp học năm 2021. 
 

3. Xem lại danh sách yêu cầu đặt hàng của quý vị. 

4. Tiến hành thanh toán. 

Xin lưu ý: Chỉ giao hàng tận nhà, nếu quý vị có nhiều hơn một  em học cùng trường, xin lặp lại các 
bước trên  

 

Sau khi hoàn thành các bước, xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến địa chỉ email của quý vị  

Thông	tin	về	các	hạt	chót	và	giao	hàng		

Giao hàng tại nhà - Home delivery:  

Phí giao hàng: 
. Miễn phí giao hàng:  Cho những đơn đặt trước ngày hoặc vào  ngày 1/12/2020  

Phí giao hàng:  
 . $12.95 -  lệ phí giao hàng cho những đơn đặt mua sau ngày 1/12/2020. 

 

Đơn đặt mua hàng: 
. Trước ngày hoặc vào  ngày 1/12/2020 sẽ được giao trước khi học kỳ I, 2021 bắt đầu.  

Đơn đặt mua hàng: 
              .  Sau ngày 1/12/2020, không thể bảo đảm giao hàng trong học kỳ I 

 

 

Australia Post – 

Đơn đặt hàng được gửi qua dịch vụ eParcel của Australia Post. Ngay sau khi đơn đặt hàng của quý vị được 
gửi đi, một email sẽ được gửi để quý vị biết Post tracking ID Number (Số ID để quý vị theo dõi). Quý vị có thể 
theo dõi đơn hàng qua auspost.com.au. 

Lưu ý: Australia Post không chấp nhận địa chỉ  PO Box  

Các phương cách trả tiền được chấp nhận  
 

 

 

 

 

Nếu có bất cứ thắc mắc? 

 

Nếu cần trợ giúp để đặt hàng, trả lại hoặc hoàn lại tiền, thông tin giao hàng, vui lòng truy cập 
wincschools.com.au/helpcentre 

Để xem các điều khoản và điều kiện đầy đủ của chúng tôi, vui lòng truy cập    

wincschools.com.au/termsandconditions. 



 

Căn tin  CHỈ bán cho các đơn đặt hàng cho bữa ăn dậm và ăn trưa  

Không mở cửa sổ bán hàng tại quầy. 

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. 

Căn tin sẽ lấy đơn đặt cho bữa ăn dậm trước 11 giờ trưa và đưa về lớp 

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. 



 



 



 

    Ghi danh 2021:  

Nhà truờng nhận ghi danh cho những em sống trong vùng 
Cairnlea hoặc có anh chị đang học tại truờng. Vì việc thu 
nhận học sinh có giới hạn, chúng tôi không nhận những em 

ở ngoài vùng Cairnlea. Trẻ phải mừng sinh nhật lần thứ năm 
trước hoặc vào ngày 30/04/2021 để đủ điều kiện đến trường. 

Khi nộp đơn, xin mang theo: 

• Giấy chứng nhận sinh sống ở vùng Cairnlea 

• Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu  

• Giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ 

Mẫu đơn ghi danh niên học 2021có thể tải ở trang web của trường tại 
www.cairnleaparkps.vic.edu.au 

 

    TRANG MẠNG COMPASS     

    Phương tiện thông tin của nhà trường  

Quý vị hãy tải xuống từ Google hoặc Apple để sử dụng. 

Cập nhật chi tiết liên lạc và điạ chỉ điện thư khi vào Compass để nhận 
được tất cả thông tin của trường.  

                         Quý vị có thể dùng Compass để: 

• Đọc bản tin, thông báo 

• Xem bài vở, sinh hoạt của học sinh 

• Hẹn giờ cho ngày họp phụ huynh học sinh 

• Báo vắng mặt 



 

TÌM KIẾM CÁC TRƯỜNG TRONG KHU VỰC CHÚNG TA QUA TRỰC TUYẾN 

Bộ đã phát hành  trang web mới giúp phụ huynh xác định các trường công lập 
địa phương trực tuyến. 

findmyschool.vic.gov.au ra mắt vào ngày 24/4 và hiển thị mọi khu vực trường 
học trên toàn tiểu bang. Trang web mới cho thấy các trường công lập có sẵn cho 
cộng đồng Victoria. 

Nếu con quý vị đang chuẩn bị vào Lớp 7 và muốn biết thêm về các lựa chọn 
trường trung học công lập trong khu vực của chúng ta hoặc biết ai đó quan tâm 

đến việc ghi danh tại trường của chúng tôi, hãy thử findmyschool.vic.gov.au 

ngay hôm nay. 

Nếu có câu hỏi về trang web, hãy liên hệ với Đường dây nóng của Cơ quan Xây 
dựng Trường học Victoria theo số 1800 896 950 hoặc email 

vsba@edumail.vic.gov.au 

Chính sách chụp ảnh, quay phim & ghi âm 

Chính sách của trường về Chụp ảnh, Quay phim và Ghi  âm lại Học sinh và mẫu chấp thuận 
có thể được tìm thấy qua các liên kết dưới đây. 

Nếu quý vị không muốn con em sử dụng ảnh của chúng, quý vị sẽ cần phải từ chối bằng cách 
điền vào mẫu dưới đây và đưa cho văn phòng trường. 

Những tài liệu này cũng có thể được tìm thấy trên trang web của trường. 

Chính sách 

http://www.cairnleaparkps.vic.edu.au/wp-content/uploads/Policy-for-Photographing-

Filming-and-Recply-Students.pdf 

Đơn chấp thuận: 

http://www.cairnleaparkps.vic.edu.au/wp-content/uploads/Annual-Consent-Form-Photographing-

filming-and-recording-students.pdf 

Instagram - Cairnlea Park Primary School 
 

Trường chúng ta có trang Instagram, cho phụ huynh đọc, trên trang chúng tôi 
đăng bài làm của các em. Tên học sinh không nhắc đến.  

Xin vui lòng xem qua những bài làm tuyệt vời của các em học sinh trên mạng 
cairnlea_park_ps 



 

Thông tin Bệnh Xơ nang 
Chúng tôi có một em ở trường bị bệnh xơ nang. Bệnh xơ nang không phải là bệnh 

truyền nhiễm nhưng là bệnh di truyền gây ra sự tích tụ chất nhầy trong phổi và 

tuyến tụy, gây ra các vấn đề về cả hô hấp và tiêu hóa. Cảm lạnh thông thường và 

các loại vi-rút khác có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn cho những người mắc 

bệnh này, có thể dẫn đến vài tuần nằm viện. Nhiễm trùng liên tục cho một người 

bị xơ nang có thể gây ra sẹo trên phổi và giảm khả năng hoạt động. Một phần 

quan trọng của chế độ y tế hàng ngày mà một người mắc bệnh xơ nang cần tuân 

theo bao gồm giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng từ người khác. 

 

Ghi chú này đang được gửi về nhà để nhắc nhở quý vị về cách chúng tôi có thể 
giúp mọi người trong cộng đồng trường học của chúng ta khỏe mạnh nhất có thể 
và giảm lây lan vi trùng bằng cách giữ trẻ ở nhà nếu chúng không khỏe hoặc vẫn 

đang hồi phục sau một căn bệnh truyền nhiễm gần đây. Điều quan trọng nữa là 

những người ở trường phải rửa tay thường xuyên và thực hiện vệ sinh tốt. 

 

Trẻ em bị nôn mửa, tiêu chảy, cúm, nhiễm trùng ngực, thủy đậu, ho gà hoặc 
các bệnh truyền nhiễm khác cần phải được giữ ở nhà cho đến khi chúng 
được phục hồi hoàn toàn. 

 

Không thể tránh tất cả các bệnh nhiễm trùng, nhưng bằng cách phòng ngừa, chúng 

tôi có thể giảm nguy cơ bắt và lây lan chúng sang nhau và với các bạn cùng lớp 

đặc biệt dễ bị tổn thương với các tình trạng như xơ nang. Chúng tôi đánh giá cao 

sự hỗ trợ và hợp tác của quý phụ huynh. 

 

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc. 

 

Trân trọng 

Brent Runnalls 

Điều phối viên liên hệ hoc sinh 



 

 

Bãi đậu xe trung tâm buôn bán Cairnlea 

Phụ huynh vui lòng lưu ý các điều kiện đậu xe trong bãi đậu tại Cairnlea Town Centre đối diện trường. Quản lý Trung 
tâm đã nhấn mạnh sẽ kiểm soát khu vực cho phép đậu của bãi. Khu vực hạn chế này đòi hỏi phải có giấy phép hiển thị 
cho phép đậu trong khu vực này. Nếu phụ huynh nào đậu trong khu vực giấy phép mà không có giấy phép chính xác, 
họ sẽ bị phạt. Tất cả các khu vực khác bãi đậu Trung tâm là 3 tiếng. Nếu quý vị không có giấy phép đậu xe, hãy chắc 
chắn đậu xe trong khu vực 3 tiếng. 

 

Chống nắng học kỳ 4 

Trường chúng ta là trường SunSmart và học sinh phải đội nón ở Học kỳ 1 để bảo vệ các em chống nắng mặt trời . Tất 
cả các lớp học đều có kem chống nắng cho các em thoa trước khi ra chơi.  

 

Đồ vật cá nhân mang đến trường và bảo hiểm thương tích cá nhân 

Nhà trường và DET không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại hoặc mất đồ vật cá nhân  mang đến 
trường bởi học sinh, thăm viếng hoặc nhân viên. Phụ huynh được yêu cầu xem xét cẩn thận liệu có bất kỳ đồ vật 
có giá trị được đưa đến trường bởi con em. Điều này có thể bao gồm điện thoại di động, máy tính, đồ chơi, thiết 
bị thể thao và xe hơi đậu trong khuôn viên trường . Vì Bộ không có bảo hiểm cho tài sản cá nhân mang đến 
trường và không có khả năng chi trả cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với tài sản đó, học sinh và nhân 
viên không được khuyến khích mang bất kỳ vật phẩm không cần thiết hoặc đặc biệt có giá trị nào đến trường. 
Tôi yêu cầu tất cả đồ vật mang đến trường bao gồm đồng phục nên ghi tên rõ ràng . 

Trường Cairnlea Park và DET không cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân hoặc bảo hiểm xe cứu thương cho học sinh. 
Phụ huynh và người giám hộ của học sinh, những người không có bảo hiểm tai nạn / xe cứu thương cho học sinh, có 
trách nhiệm trả chi phí điều trị y tế cho các học sinh bị thương, bao gồm chi phí đi xe cứu thương hoặc vận chuyển 
cũng như bất kỳ chi phí vận chuyển nào khác. 



 



 



 



 



 



 



 



 


