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Chào cờ Học kỳ 1 :  

Hiện tại các bậc phụ huynh không thể tham dự 
các buổi chào cờ 

Thông báo của Hiệu trưởng: 
 

Chào mừng đến tất cả gia đình trở lại của chúng tôi, và chào mừng 
nồng nhiệt tới  tất cả gia đình mới của chúng tôi tại Trường Tiểu học 
Cairnlea Park. Tôi hy vọng mọi người đã có một kỳ nghỉ hè bình an, 
thú vị và thư giãn. Chúng tôi chào mừng Bridget McAuley trở lại sau 
kỳ nghỉ gia đình và gửi lời chào nồng nhiệt đến các nhân viên mới của 
chúng tôi, Olivia Lukies (Gr.1), Sanay Cooke (Gr.2), Daniel Taccione 
(Gr.3), Sarah Ackerman (Gr.5) ), Taylah Lynn (PE), Annie Huynh 
(ES), Rosalina Icaro (ES), Angelique Borg (ES) và Susan Wolf (ES). 
Thật không may cho trường, thầy Mark Hardy đã nhận một vị trí 
giảng dạy tại Trường Tiểu học Aintree. Cộng đồng Cairnlea Park sẽ 
rất nhớ thầy nhưng chúng tôi chúc thầy tốt đẹp với vị trí mới. 
Các Mẫu giáo mới của chúng tôi sẽ bắt đầu hành trình học tập tại 
Cairnlea Park vào ngày mai. Chúng tôi mong muốn các gia đình Mẫu 
giáo mới có một trải nghiệm lâu dài và hạnh phúc tại trường 

Tiếp tục ngừa COVID-19 

Các hướng dẫn của Bộ Giáo dục vẫn yêu cầu chúng ta làm việc và 
học tập theo phương thức COVID an toàn, dưới đây là một số thông 
tin để hỗ trợ cộng đồng trường thực hiện điều này. 
Hiện giờ, phụ huynh được phép vào sân trường và đón con em h tại 
cửa lớp. Năm ngoái, chúng tôi đã chứng kiến tính độc lập của học 
sinh phát triển theo chiều hướng tích cực khi các em đến và rời khỏi 
sân trường một cách tự túc và chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng dựa 
trên điều này. Chúng tôi khuyến khích quý vị tiếp tục thả và đón các 
em tại cổng. 
Phụ huynh và khách đến thăm trường trong khoảng thời gian 15 phút 
hoặc lâu hơn phải  qua văn phòng và ghi tên lúc vào và lúc rời trường. 
Mặc dù các cuộc họp tiếp xúc trực tiếp hiện đã được cho phép, nhưng 
Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị rằng các phương án trực tuyến  
cần tiếp tục được xem xét khi phù hợp và thực tế. 
Giới hạn khoảng cách không áp dụng nếu chỉ có nhân viên và học 
sinh ở trong phòng, nhưng khi khách vào phòng, (bao gồm cả phụ 
huynh và người chăm sóc), giới hạn 1 người trên 2 mét vuông được 
áp dụng trong tất cả các không gian trong tòa nhà của trường. Điều 
này phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến phụ 
huynh tham dự các buổi chào cờ ở trường. 
Nhân viên và học sinh không khỏe phải ở nhà và bất kỳ khách nào có 
biểu hiện COVID không được vào sân trường. 
 

. 

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH 

 

Bản tin trường Học kỳ 1 

5,19/2 

4,18/3   

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 

Ngày quan trọng 

 

 

Trong tháng Hai 
 

Ngày nhập học của khối 
lớp Mẫu giáo 

 

 

Trong Tháng Ba 

 

 

 

 

 

 

 

10/3 &11/3 

Ngày Chụp hình Trường 

 

1/4 

Ngày cuối Học kỳ I 
 

 

8/3 
Labour Day  

Public Holiday 
School Closed 



 

Những học sinh có bất kỳ triệu chứng COVID nào trong ngày sẽ phải được đón về. Các triệu chứng cần 
chú ý: sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi, ho, đau họng, chảy nước mũi, khó thở và mất hoặc thay đổi khứu 
giác hoặc vị giác. 
Tất cả khách đến thăm trường phải tuân thủ các yêu cầu về khoảng cách xã hội 1,5 mét. 
Nên sử dụng khẩu trang khi không thể duy trì khoảng cách 1,5 mét. 
Vệ sinh tay vẫn là một trong những biện pháp quan trọng để giảm sự lây truyền coronavirus (COVID-

19). Nhân viên và học sinh đều có thể sử dụng xà phòng và nước sát trùng tay suốt cả ngày. 
Học sinh có thể sử dụng vòi uống nước, mặc dù chúng tôi khuyến khích học sinh tiếp tục mang theo 
bình nước riêng. 
Giám sát tại trường & Chăm sóc ngoài giờ học 

Tất cả các cổng vào sẽ mở từ 8:45 sáng và 8:55 sáng bắt đầu vào lớp học. 

Trường tan học lúc 3:20 chiều cho tất cả học sinh, cổng sẽ mở từ 3:15 chiều. 

Sân trường được giám sát từ 8:45 đến 8:55 sáng và từ 3:20 đến 3:30 buổi chiều. 

Trẻ em không được đến trước 8:45. Vào cuối ngày, học sinh và phụ huynh phải rời sân trường trước 
3:30 chiều. Tất cả các cổng ra sẽ bị khóa từ 3:30 chiều. 

Chương trình Chăm Sóc Ngoài Giờ Học cung cấp dịch vụ an toàn và đảm bảo cho các bậc cha 
mẹ đang đi làm cần đưa con đến trường sớm hoặc được chăm sóc sau giờ học. Các mẫu đơn ghi danh 
có sẵn tại văn phòng hoặc gọi cho Camp Australia qua số 0423795208. 

Chi tiết liên hệ của cha mẹ / gia đình 

Hãy đảm bảo thông tin liên lạc quý vị luôn được cập nhật. Nếu số điện thoại di động thay đổi, vui lòng 
cho văn phòng biết để chúng tôi có thể liên hệ quý vị nếu cần. 

Điện thoại di động ở trường 

Tất cả học sinh phải tuân theo chính sách nhà trường về việc sử dụng điện thoại di động và để  tại văn 
phòng khi đến trường và nhận lại khi tan trường. Học sinh sử dụng điện thoại di động tại trường sẽ bị 
tịch thu và phụ huynh sẽ phải đến trường để thu lại. 

Đồng phục học sinh 

Đồng phục học sinh là bắt buộc tại Cairnlea Park và có bán  từ các nhà cung cấp Primary School Wear 
ở Westwood Drive, Deer Park. Giày dép phù hợp cho trường học cũng rất quan trọng. Học sinh phải 
mang giày bảo hộ và bảo vệ bàn chân và cho phép các em tham gia an toàn vào mọi hoạt động của 
trường. Giày phải được buộc dây hoặc bằng khóa dán nếu các em vẫn đang học cách thắt dây giày. 

Không được phép mang giày như dép , sandal và dép hở ngón vì lý do an toàn. 

SunSmart và Kem chống nắng 

Trường chúng tôi là trường SunSmart và tất cả học sinh phải đội mũ đi học từ ngày 1/9 đến ngày 30/4. 
Là một phần của các biện pháp bảo vệ chống nắng, tất cả học sinh được yêu cầu đội mũ vành hoặc mũ 
đi học kiểu lính lê dương cho các hoạt động ngoài trời. Tôi cũng yêu cầu tất cả bậc cha mẹ thoa kem 
chống nắng cho con em trước khi đến trường. Tất cả các phòng đều có  kem chống nắng để các em bôi 
lại trong ngày. Hãy dạy con em cách thoa kem vì giáo viên không thể thoa cho nhiều trẻ cùng một lúc. 

Tài sản Cá nhân mang đến Trường học và Bảo hiểm Thương tật Cá nhân 

Nhà trường và Bộ giáp dục không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại hoặc mất mát tài sản 
riêng do học sinh, du khách hoặc nhân viên mang đến trường. Phụ huynh được yêu cầu xem xét cẩn 
thận xem có bất kỳ vật phẩm giá trị nào được mang đến trường. Điều này có thể bao gồm điện thoại , 
máy tính, đồ chơi, thiết bị thể thao và xe đậu trong khuôn viên trường. Vì Bộ không giữ bảo hiểm cho 
tài sản cá nhân mang đến trường học 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 nên mang bất kỳ vật dụng không cần thiết hoặc đặc biệt 
có giá trị. Tôi yêu cầu tất cả các vật dụng mang đến trường bao gồm cả đồng phục phải được ghi tên rõ 
ràng bằng bút lông không tẩy được. 

Cairnlea Park Primary và DET không cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân hoặc bảo hiểm xe cứu thương 
cho học sinh. Cha mẹ và người giám hộ của học sinh, nếu không có bảo hiểm tai nạn học sinh / bảo 
hiểm xe cứu thương, có trách nhiệm thanh toán chi phí điều trị y tế cho học sinh bị thương, bao gồm 
chi phí di chuyển xe cấp cứu cũng như bất kỳ chi phí di chuyển khác. 

 



 

Camps, Sports and Excursions Fund (CSEF) applica�ons 

  Trợ cấp Cắm trại, Thể thao và Du ngoạn (CSEF) 

 

Quỹ Đị Trại, Thể thao và Du ngoạn giúp những gia đình hội đủ điều kiện để trang trải chi phí cho các 
chuyến đi du ngoạn, cắm trại và các hoạt động thể thao. 

Nếu quý vị có thẻ giảm giá hợp lệ , chẳng hạn như Veterans Affairs Gold Card, thẻ Centrelink Health 
Care hoặc thẻ Pensioner Concession , hoặc thẻ (temporary foster parent) cha mẹ nuôi tạm thời, quý vị 
có thể đủ điều kiện. Ngoài ra cũng có trường hợp xem xét đặc biệt dành cho người xin tị nạn và các gia 
đình tị nạn. 

Số tiền trợ cấp năm nay là $125 cho học sinh tiểu học hội đủ điều kiện. Các khoản thanh toán được trả trực 
tiếp cho nhà trường cho các chi phí liên quan đến cắm trại, du ngoạn và các hoạt động thể thao vì lợi ích của 
con em quý vị. 

- Nếu quý vị đã nộp đơn xin CSEF thông qua trường của chúng tôi vào năm ngoái, quý vị không cần phải 
hoàn thành đơn đăng ký trong năm nay, trừ khi có sự thay đổi hoàn cảnh gia đình của quý vị. 

- Nếu quý vị lần đầu tiên muốn nộp đơn , vui lòng đến văn phòng trường và xin mẫu đơn. 

Mẫu đơn có ở trang tiếp theo. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương trình và tính đủ điều kiện, 
trên trang mạng Department of Education and Training’s Camps, Sports and Excursions Fund web 

page 

Kiểm tra với văn phòng trường nếu quý vị không chắc chắn, và vui lòng gửi lại các mẫu đơn đã hoàn 
tất cho văn phòng trường càng sớm càng tốt. 

Chính sách Quyền riêng tư của Trường học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo coi trọng quyền riêng tư của mỗi người và cam kết bảo vệ thông tin mà các trường thu thập. 

Tất cả nhân viên, dịch vụ cung cấp và, của Bộ và Trường tiểu học Cairnlea Park, phải tuân thủ luật bảo mật của Vic-
toria và chính sách này. 

Trường học của chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh cho các 
chức năng tiêu chuẩn của trường học hoặc khi được pháp luật cho phép, như đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư 
của trường học 

Vui lòng dành thời gian để nhắc nhở bản thân về tuyên bố thu thập thông tin bảo mật của trường, có trên trang web 
của chúng tôi www.cairnleaparkps.vic.edu.au  

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư, hãy xem: Schools’ Privacy Policy – information for parents. - thông tin 

dành cho phụ huynh. Thông tin này có sẵn bằng chính ngôn ngữ cộng đồng. 



 



 



 

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. 



 



 



 



 



 



 

    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 vào dịp giáo viên gặp phụ huynh 

• Báo vắng mặt 

    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.  

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 

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  
cairnlea_park_ps 

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 



 

 ĐỒNG PHỤC CŨ 
 Chỉ Mở cửa mỗi Thứ Năm 8giờ 40 đến 9giờ 

Nếu con qúy vị có đồng phục cũ không mặc nữa, xin vui lòng tặng cho phòng bán đồng 

phục cũ của trường.  

Quần áo tặng cần phải giặt sạch và còn tốt. Xin mang đến văn phòng.  

Tiền thu được sẽ được gởi tặng cho quỹ State School Relief, giúp đỡ đồng phục cho 

những em bị khó khăn. 

 

         SINH NHẬT                       
Nếu quý vị muốn con mình ăn mừng sinh nhật ở trường, xin đừng mang 
đến những ổ bánh lớn.  

 Thay vào đó, quý vị có thể mang đến những bánh nhỏ hoặc bao kẹo nhỏ .  

 Vì vấn đề dị ứng thức ăn, bánh cần phải có giấy ghi rõ nguyên liệu.  

 Xin báo trước với giáo viên dự tính của quý vị.  

 

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 



 



 



 


