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Chào cờ Học kỳ 1 :  

Vì lý do Covid-19, chỉ có phụ huynh được mời 
có thể tham dự  buổi chào cờ  

Thông báo của Hiệu trưởng: 
Với các giáo viên đã hoàn thành tất cả các kế hoạch học kỳ của họ vào 
tuần trước, Thời khóa biểu của các lớp học chuyên biệt được sắp xếp. Bây 
giờ quý vị có thể biết những ngày mà con em quý vị có các lớp học chuyên 
biệt. Các giờ chuyên môn của chúng tôi là Thể dục (PE), Tiếng Ý và 
Performing Arts hoặc Preforming Visual tùy thuộc vào cấp lớp học. 

COVID-19 tiếp tục đi đầu trong tâm trí chúng ta khi chúng ta còn một số 
ít trường hợp trong cộng đồng khiến các hạn chế được thực hiện một lần 
nữa. Như tôi đã nói trong bản tin đầu tiên, các hướng dẫn của Bộ Giáo 
dục vẫn yêu cầu chúng ta làm việc và học tập thực hiện an toàn COVID. 

• Nhân viên và học sinh không khỏe phải ở nhà và bất kỳ khách nào 
có biểu hiện COVID không được vào sân trường. 

• Những học sinh có bất kỳ triệu chứng COVID nào trong ngày sẽ 
phải được rước. Các triệu chứng cần chú ý là: 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). Tất cả nhân viên và học 
sinh đều có thể sử dụng xà phòng và nước rửa tay trong 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  

• Phụ huynh và khách đến thăm trường học của chúng tôi trong 
khoảng thời gian 15 phút hoặc lâu hơn phải  qua văn phòng chính 
và đăng nhập và đăng xuất. 

• Giới hạn mật độ áp dụng khi khách vào phòng, (bao gồm cả cha mẹ 
và người chăm sóc) giới hạn 1 người trên 2 mét vuông áp dụng cho 
tất cả các không gian trong tòa nhà của chúng tôi. Điều này ảnh 
hưởng đến phụ huynh tham dự các buổi họp mặt ở trường. 

• Phụ huynh được phép vào sân trường đưa và đón trẻ tại cửa lớp. 
Chúng tôi yêu cầu quý vị sau đó rời khỏi sân trường nhanh chóng. 

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH 

 

Bản tin trường Học kỳ 1 

25/2 

11/3   

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 Ba 

 

1/3-5/3 

 

Wellbeing Week 

 

 

 

 

 

 

 

10/3 &11/3 

Ngày Chụp hình Trường 

 

17/3 & 18/3 

Ngày Họp Phụ huynh Học sinh 

Giáo viên-Phụ huynh  
Trao đổi thông tin 

 

18/3 

Ngày Harmony Day 

 

31/3 

Lớp 4-6 House Cross Country 

 

Trong Tháng Tư 

 

1/4 

Ngày cuối Học Kỳ 

Học sinh tan trường sớm 

2:30 trưa 

8/3 

Lễ Labour Day 
Học sinh nghỉ học 
Trường đóng cửa 



 

Giám sát tại trường & Giờ mở cổng 

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. 

Tất cả các cổng ra sẽ bị khóa từ 3:30 chiều. 

SunSmart và Kem chống nắng 

Trường chúng tôi là trường SunSmart và tất cả học sinh phải đội mũ đi học ở học kỳ 1 để bảo vệ da.  Các lớp học đều có  
kem chống nắng để các em bôi trước khi ra sân chơi. 

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 của học sinh. Phụ 
huynh được yêu cầu cẩn thận xem bất kỳ vật có giá trị con em mang đến trường. 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. 

Trường  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. 

Ngày Họp Phụ huynh Học sinh 

Trao đổi thông tin giữa phụ huynh và giáo viên sẽ diễn ra vào Thứ Ba 3/3 và Thứ Năm 5/3. Từ Thứ Hai 22/2 quý vị có thể 
lấy hẹn trực tuyến qua phần truy cập dành cho phụ huynh trên COMPASS 

Khu vực đậu xe Cairnlea Town Centre 

Phụ huynh xin cẩn thận điều kiện đậu xe ở khu đậu Cairnlea Town Centre đối diện đường. Quản lý trung tâm đã  báo họ sẽ 
giám sát khu vực có giấy phép đậu xe. Khu vực nghiêm ngặt đậu yêu cầu có giấy phép hiển thị được đậu, nếu không có 
nguy cơ bị phạt. Tất cả khu đậu khác trong Town Centre được đậu 3 tiếng. 

Điện thoại di động 

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 lấy 
lại. Tuy nhiên, thiết bị de 

Bầu cử Hội đồng Trường năm 2021 

Quy trình Bầu cử Hội đồng Trường học năm 2021 bắt đầu vào Thứ Hai 15/2 với lời kêu gọi đề cử.Các mẫu 
đề cử cho cả Phụ huynh và Nhân viên DET có sẵn tại văn phòng. Các đề cử kết thúc lúc 4 giờ chiều Thứ 
Hai 15/2/ 2021. Tiến trình bầu cử như sau 

Tôi chân thành cảm ơn các thành viên Hội đồng Phụ huynh và Phụ huynh đã nghỉ hưu Sandy Gregg, 
Zaklina Kuzmanovski, Darren Jury, Peggy Angelos và Maria Kiselis, vì những nỗ lực và cống hiến của họ 
cho trường trong suốt thời gian tham gia Hội đồng trường, Đóng góp của họ đã giúp trường trở thành nơi 
tuyệt vời dành cho con em chúng ta. 

Tôi mời tất cả phụ huynh cân nhắc việc đề cử vào Hội đồng trường và đóng vai trò tích cực trong việc giáo 

dục con em.Chúng tôi có sẵn các vị trí bốn, hai năm cho phụ huynh. 

 

Chân thành, 

Mark Mills 

Hiệu trưởng 

 

Event Date 
Notice of election and call for nominations Monday, 15th February 2021 
Closing date for nominations Monday, 22nd February 2021 
Date list of nominations will be posted Wednesday, 24th February 2021 
Date by which ballot papers will be prepared and distributed On or before Monday, 1st March 2021 
Close of ballot Monday, 8th March 2021 
Vote count Tuesday, 9th March 2021 
Declaration of poll Wednesday, 10th March 2021 
First School Council meeting to elect office Bearers (Principal to preside) Monday, 15th March 2021 


