Trường Tiểu Học Cairnlea Park

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

Bản
tin
Số 05
25/03/2021

2021 HỌC KỲ 1
28/1 –1/4

2021 HỌC KỲ 2
29/4 –25/6

Chào cờ Học kỳ 1 :

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

2021 HỌC KỲ 3
12/7 - 17/9

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH

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

Học kỳ 2– Thứ Tư 21/4
Thứ Năm 24/6
Học kỳ 4– Thứ Hai 01/11

2021 HỌC KỲ 4
4/10 –17/12

Bản tin trường Học kỳ 1
22/4 6/5 20/5 3/6 17/6

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 qua mạng

Ngày quan trọng

https://translate.google.com/
Quý vị có thể dịch bản tin trường sang bất kỳ ngôn ngữ nào

Trong Tháng Ba

Thông báo từ Hiệu trưởng:

30/3
JSC & Sport Captain
Sinh hoạt tại trường

31/3
Lớp 4-6 House Cross Country

Trong Tháng Tư
Thứ Năm ngày 1/4
Ngày cuối Học Kỳ I
Học sinh tan trường sớm
2:30 trưa
******************

Khi viết bản tin cuối này cho Học kỳ I, tôi thoáng nghĩ học kỳ này đã trôi
qua nhanh như thế nào. Tôi xin cảm ơn cộng đồng trường vì sự hỗ trợ và hợp
tác của quý vị trong suốt học kỳ như chúng ta đặt phương hướng an toàn cho
môi trường an toàn COVID.
Hôm qua, Chính phủ Victoria đã thông báo các điều lệ thoải mái hơn cho an
toàn COVID sẽ có hiệu lực từ 6 giờ chiều Thứ Sáu tuần này. Hiện Bộ đang
làm việc để cập nhật Hướng dẫn Vận hành Trường học, và hy vọng sẽ thông
tin cập nhật cho các trường vào cuối tuần. Nếu có bất kỳ thay đổi chúng tôi có
thể thực hiện từ Hướng dẫn vận hành được cập nhật, nhà trường sẽ cập nhật
đến gia đình trong thời gian sớm nhất.

Tan trường sớm ngày cuối của Học kỳ I
Xin lưu ý, học sinh sẽ tan trường lúc 2h30 trưa Thứ Năm, ngày 1 tháng
Tư để kết thúc Học kỳ 1.
Học kỳ 2 sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 19 tháng Tư.

Học Kỳ II
Ngày Họp Phụ huynh-Giáo viên

Thứ Hai 19/4
Ngày Đầu Học
kỳ II
Thứ Tư 21/4
Ngày Soạn giáo trình
Học sinh nghỉ học

Các buổi họp Phụ huynh học sinh đã diễn ra trong hai buổi tuối của tuần
trước. Thông tin có giá trị đã được chia sẻ giữa phụ huynh và giáo viên và
thông tin này sẽ được sử dụng để phát triển chương trình học tập cho học
sinh chúng tôi trong năm nay. Tôi xin cảm ơn tất cả phụ huynh và giám hộ
đã dành thời gian để tham dự buổi họp Ngoài buổi họp này, nếu quý vị cảm
thấy cần phải liên lạc với giáo viên hoặc đặt lịch hẹn, vui lòng gửi email cho
giáo viên qua Compass.
Ghi danh Lớp Mẫu giáo niên học 2022
Bắt đầu Học kỳ II, trường sẽ nhận ghi danh lớp Mẫu giáo cho năm tới,
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

Các cuộc tham quan lớp Mẫu giáo sẽ được tổ chức ở học kỳ II và III cho những phụ
huynh muốn tham quan lớp. Buổi tham quan đầu tiên sẽ vào Thứ Năm 22/4. các buổi
sau đó trên trang Web trường và ở văn phòng trường. Quý vị cần phải lấy hẹn trước cho
các cuộc tham quan trường.

Thông tin về Hội đồng trường
Buổi họp đầu tiên của Hội đồng trường mới chúng ta vào tối thứ Hai và đã bầu ra những người đảm nhiệm chức
vụ cho năm 2021.
Chủ tịch: Sandy Gregg
Phó chủ tịch: Nermina Kaltak
Thư ký: Blair Davidson
Phó Thư ký: Leila Drozd
Thủ quỹ: Lesley Besanko
Hội đồng trường có trách nhiệm xác định chính sách nhà trường, quản lý tài chính, các tòa nhà và sân trường.
Hội đồng trường mới sẽ làm việc để đảm bảo trường của chúng ta tiếp tục phát triển và cung cấp một nền giáo
dục chất lượng cao cho học sinh. Trong buổi họp, Báo cáo Thường niên năm 2020 đã được trình bày và thông
qua. Sau khi DET phê duyệt lần cuối, báo cáo này sẽ có trên trang web của trường. Hội đồng trường cũng đã
chấp thuận ngày soạn giáo trình tiếp theo của thầy cô sẽ vào Thứ Tư ngày 21 tháng 4, rơi vào giữa tuần của
tuần đầu tiên học sinh trở lại học Học kỳ II.
An toàn giao thông và đậu xe
Gần kề những ngày nghỉ học kỳ, lần nữa tôi xin nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng giữ an toàn và các sự cố
được nhìn thấy trên các con đường và khu vực đậu xe xung quanh chúng ta.
Là người lái xe, hành khách hay người đi bộ, tất cả chúng ta đều phải nhân nhượng môi trường giao thông
đường xá hàng ngày.
Đặc biệt Trẻ em dễ bị tổn thương xung quanh xe cộ và đường xá do kích thước và khả năng của chúng
Hãy tận dụng cơ hội nói chuyện với con em trở thành những người sử dụng giao thông an toàn hơn.
.
Khi đi bộ với con em, hãy đảm bảo quý vị đang sử lối bang qua đường dành cho người đi bộ hơn là đi
những lối băng tắt không an toàn.
.
Khi đi bộ qua các bãi đậu xe ở trung tâm mua sắm, hãy hết sức lưu ý xe di chuyển chậm và lùi xung
quanh. Cố gắng đi trên lối đi bộ thay vì đi trong các khu vực đậu xe.
.
Nói về tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn và nhấn mạnh rằng mọi người trên xe phải thắt dây an
toàn phù hợp với độ tuổi và kích cỡ.
.
Nói về luật lệ giao thông khi lái xe.
.
Luôn thể hiện các hành vi có trách nhiệm và an toàn khi lái xe, cũng như là hành khách hoặc khi đi bộ ở
bất cứ đâu xung quanh xe cộ và trên đường.

Chân thành,
Mark Mills
Hiệu trưởng

Lời nhắn từ Giáo viên chủ nhiệm lớp EAL ( English as Additional Language)
Kính thưa Phụ huynh Khối lớp Mẫu giáo,
Hoan nghênh con em quý vị năm đầu đến học tại Cairnlea Park Primary School. Tôi hy
vọng gia đình và các em đã ổn định và thích thú với mấy tuần đầu tại trường.
Nhân cơ hội này tôi gửi lời chào nồng nhiệt và để quý vị biết một chút về bản thân và những tương
tác tôi có thể dạy con em quý vị trong suốt năm học.
Tôi là cô Kelly Quinlan, một trong các giáo viên của trường. Tôi đã dạy các cấp lớp và tham gia vào
nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau trong trường.
Vai trò của tôi năm nay là chỉ dạy và hướng dẫn thêm cho càng nhiều em Mẫu giáo càng tốt. Trong
thời gian này, các em sẽ tham gia vào các sinh hoạt nhóm nhỏ, các hoạt động như đọc, nghe và viết.
Nếu quý vị muốn gặp tôi thảo luận về tiến trình học tập của con em, quý vị có thể liên hệ vào Thứ Hai,
Thứ Ba và Thứ Tư sau 3.15 chiều.
Tôi hy vọng con em quý vị năm đầu tiên tại Trường Cairnlea Park thật hạnh phúc và thành công!
Trân trọng
Kelly Quinlan
Giáo viên EAL (Tiếng Anh là ngôn ngữ phụ ở nhà)

Học kỳ II Ngày Soạn giáo trình
Thứ Tư, ngày 21 tháng Tư
Tất cả học sinh nghỉ học

HOUSE CROSS COUNTRY
Wednesday 31st March 2021
Thứ Tư, Ngày 31 tháng Ba
Kính thưa Quý phụ huynh / người giám hộ,
Là một phần của Chương trình Giáo dục Thể chất, tất cả học sinh lớp 4-6 sẽ tham gia House Cross Country vào Thứ
Tư ngày 31/03 tại Waterfield Park. Các em đã được tập luyện trong suốt học kỳ và hiểu rằng đó là việc phải thử sức
và nỗ lực hết mình.
Học sinh phải mặc đồng phục trường và thật tuyệt vời nếu các em mặc áo thun MÀU SẮC ĐỘI NHÀ của các em.
Học sinh phải mang giầy thể thao, đội mũ, kem chống nắng và các em bị hen suyễn phải mang theo đồ bơm.
Học sinh cũng phải mang theo chai nước đầy và thức ăn trưa / thức ăn dậm lành mạnh.
Xin trân trọng kính mời quý phụ huynh đến tham dự!

CHƯƠNG TRÌNH CROSS COUNTRY
9.15 sáng

Nhóm Nam sinh 10 tuổi chạy 2 km

9.20 sáng

Nhóm Nữ sinh 10 tuổi chạy 2Km

9.45 sáng

Nhóm Nam sinh 11 tuổi chạy 3Km

9.50 sáng

Nhóm Nữ sinh 11 tuổi chạy 3Km

10.15 sáng

Nhóm Nam sinh 12 tuổi chạy 3Km

10.20 sáng

Nhóm Nữ sinh 12 tuổi chạy 3Km

Xin lưu ý nhóm tuổi học sinh là tuổi của các em NĂM NAY
Lianna Kretiuk & Taylah Lynn
Giáo viên môn Thể Dục

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-PhotographingFilming-and-Recply-Students.pdf
Đơn chấp thuận:
http://www.cairnleaparkps.vic.edu.au/wp-content/uploads/Annual-Consent-Form-Photographingfilming-and-recording-students.pdf

Camps, Sports and Excursions Fund (CSEF) applicaons
Quỹ tài trợ Cắm trại, Thể thao và Dã ngoại (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, 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 đặc biệt dành cho người xin tị nạn và các gia đình tị nạn.
Số tiền trợ cấp $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.
- 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 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.

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

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.

