Trường Tiểu Học Cairnlea Park

Bản
tin
Số 19
10/12/2020

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

2020HỌC KỲ 3
13/7 - 18/9

2020 HỌC KỲ 4
5/10 - 18/12

Chào cờ Học kỳ 1 : Toàn trường:

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

2021 HỌC KỲ 1
28/1 –1/4

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH

2021 HỌC KỲ 2
29/4 –25/6

Bản tin trường Học kỳ 4

Mẫu giáo-Lớp 2 :
Lớp 3-Lớp 6 :
2021— CHỤP HÌNH TRƯỜNG 2021

Thứ Tư 10 /3 & Thứ Năm 11/3/ 2021

2021— KHỐI LỚP 4 ĐI TRẠI THỨ TƯ 6/10/2021—THỨ SÁU 8/10/2021
2021— KHỐI LỚP 6 ĐI TRẠI THỨ TƯ 20/10/20212—THỨ SÁU 22/10/2021

Thông báo của Hiệu trưởng:

Ngày quan trọng
Trong tháng 12
Học sinh tan
trường sớm ngày
mai, Thứ Sáu
18/12/2020

Đây là bản tin cuối của chúng tôi trong niên học. Chúng tôi gửi lời
chào tạm biệt đến các em học sinh Lớp 6 như các em học xong và bắt
đầu chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đời ở trường trung học.
Các em sẽ đem theo các kỹ năng để thấy các em thành công ở trường
trung học, về mặt học tập và xã hội. Chúng tôi chúc tất cả các em tốt
đẹp cho tương lai. Đối với những gia đình có thời gian ở trường
Cairnlea Park sẽ kết thúc vào thứ Sáu, chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của
quý vị trong thời gian đã ở đây.
2021 Nhân viên

__________

2021
Trong Tháng Giêng
28/01
Ngày đầu Học kỳ I
Lớp 1– 6

29/01
Ngày đầu Học kỳ I
Khối Mẫu giáo

Chúng tôi đã dành vài tuần trước đây để tuyển dụng giáo viên và trợ
giáo cho năm tới.
Chúng tôi chào đón các thầy cô sau đây đến với Trường Tiểu học
Cairnlea Park vào năm 2021:
Cô Lukies từ trường Roxburgh Rise Primary
Thầy Taccone từ trừơng Preston South Primary
Cô Ackerman giáo viên mới tốt nghiệp
Cô Cooke giáo viên mới tốt nghiệp
Cô Bridget McAuley cũng sẽ trở lại dạy ba ngày trong tuần.
Chúng tôi chào đón các trợ giáo mới:
Cô Rosalina Icaro
Cô Susan Wolf
Cô Angelique Borg
Cô Annie Huỳnh
Vào cuối mỗi năm học, vì nhiều lý do một số thầy cô chuyển đi và
chúng tôi cảm ơn thầy cô cũng như dành những lời chúc tốt đẹp nhất
trong công việc mới. Gửi đến cô Young lời cảm ơn đặc biệt với 10
năm giảng dạy tại trường Cairnlea Park.
Chúng tôi cũng có một số giáo viên bắt đầu nghỉ phép gia đình trong
kỳ nghỉ Giáng sinh hoặc trong những tuần đầu của học kỳ 1 năm sau.
Đó là cô Hamdan và cô Kafoa, chúng tôi chúc cho hai cô và gia đình
những điều tốt đẹp nhất.

YEAR 6 GRADUATION
Lễ Tốt nghiệp Lớp 6 của chúng tôi được tổ chức vào Thứ Ba trong tuần tại hội trường thể
dục . Các em học sinh Lớp 6 trông rất ấn tượng và rất thích thú ngày này. Những người
chiến thắng giải thưởng năm nay được liệt kê dưới đây.
Principal Award
Monica Luu 6MM
Academic Awards
Elyza Binuya 6MM, Jelena Mijatovic 6LD, Aatir Abbas 6SF, Bao Nguyen 6EM, Jakkarin
Moore 6MW
Citizenship Awards
Emily Williams 6EM, Tony Nguyen 6MW, Chloe Downs 6SF, Saso Jorgandzievski 6LD,
Xyrus Joseph 6MM
Specialist Awards
PE- Caly Huynh 6SF & Aiman Ahmed 6LD, Visual Arts- Jaden Tran 6SF, Italian- Michael Aldieri 6LD, Performing Arts- Rosie Cilia 6LD
Remote Learning Awards
Emre Capun 6MM, Brooklyn Tan 6LD, Arben Miftari 6SF, Isabel Williams 6EM, Eveline
Michaels 6MW
BÁO CÁO HỌC BẠ CUỐI NĂM
Báo cáo Học bạ cuối năm đã được gửi lên trang COMPASS parent portal vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 12.
Hãy chắc chắn quý vị truy cập báo cáo của con em để có được bức tranh chính xác về sự tiến bộ của con em
trong năm nay.
2021 SCHOOL CAPTAINS
Vào buổi chào cờ thứ Sáu, các trưởng trường và Phó trưởng 2021 của Trường sẽ được công bố. Các em
được bầu chọn vào các vị trí này bởi các bạn học sau khi trình bày một bài phát biểu trước các bạn học của
khối.
Tôi muốn ghi nhận công việc tuyệt vời của các trưởng trường năm 2020 Monica Luu và Alex Nguyễn, và các
Phó trưởng Jelena Mijatovic và Brooklyn Tan của chúng tôi đã làm trong suốt năm qua.

Để kết thúc năm nay, những lời chúc tốt đẹp nhất cho mùa Giáng sinh và Năm mới. Tôi muốn nhắc nhở
mọi người về tầm quan trọng của việc giữ an toàn và cũng như mọi người đã nhìn thấy trên các con đường
xung quanh chúng ta. Tôi mong muốn được gặp lại mọi người trở lại trường, khỏe mạnh và tốt đẹp trong
năm mới.

Chân thành,

Mark Mills
Hiệu trưởng

Học sinh tan trường sớm lúc 1.00giờ trưa ngày mai, thứ Sáu 18/12/2020

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.
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