Trường Tiểu Học Cairnlea Park

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

Bản
tin
Số 06
22/04/2021

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 Năm 24/6
Học kỳ 4– Thứ Hai 01/11

2021 HỌC KỲ 4
4/10 –17/12

Bản tin trường
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
23 April - 7 May
Life Ed (Giáo dục Đời sống)
Prep - Yr5
(Đã trả trong Gói dụng cụ học sinh)

Trong Tháng Tư
28/04
Lớp 6 Giải đấu AFL
Trong Tháng Năm
3/5
Ngày Ý Dại Lợi
5/5
Đi bộ District cross country
11/5—13/5
Naplan Lớp 3 & 5
20/5
Lớp 5 Hạn chót đóng tiền
Đi Chơi Sov Hill
$52 ( không nhận trả bằng
tiền mặt)
Trong Tháng Sáu
2/6
Lớp 5 Đi chơi Sov Hill

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

Thông báo từ Hiệu trưởng:
Chào mừng tất cả gia đình đã rở lại ở học kỳ 2. Học kỳ sẽ kéo dài 10 tuần và
sẽ khá bận rộn. Tuần này là tuần lễ kế hoạch, thầy cô chuẩn bị trước cho học
kỳ. Thời khóa biểu sẽ hoạt động đầy đủ từ đầu tuần thứ 2.
Ngày mai chúng ta có Đại hội Kỷ niệm Ngày ANZAC. Tôi xin cảm ơn cô
Zeneli và đội ngũ của cô đã tổ chức và điều hành hội nghị Ngày ANZAC.
Chương trình Life Education—Giáo dục Đời sống bắt đầu vào ngày mai (Thứ
Sáu) và sẽ tiếp tục cho đến hết ngày 7 tháng Năm.
Thứ Hai, ngày 3 tháng 5, chúng tôi sẽ kỷ niệm Ngày Ý Đại Lợi. Cảm ơn thầy
cô khối LOTE đã tổ chức ngày này.
Vào tháng Năm,học sinh Lớp 3 và 5 sẽ ngồi kiểm tra NAPLAN. Các bài này
sẽ được hoàn thành trực tuyến, ngoại trừ môn Anh văn lớp 3 được viết tay.
Vào tuần cuối của tháng Năm, chúng tôi sẽ có Education Week -Tuần lễ Giáo
dục, trong tuần sẽ có tổ chức cuộc đi bộ Walkathon.
Vào tháng Sáu, các giáo viên sẽ viết học bạ giữa năm và sau đó sẽ kết thúc
bằng các buổi họp phụ huynh vào tuần cuối của học kỳ.
Cập nhật nhân sự
Thật không may cho trường, một trong những giáo viên LOTE—tiếng Ý của
chúng tôi, cô Lena Aloi đã nhận vị trí giảng dạy tại trường gần nhà cô hơn.
Tôi muốn cảm ơn cô trong 3 năm qua và chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất.
Hiện chúng tôi đang trong quá trình bổ nhiệm giáo viên LOTE mới.
Về khía cạnh tốt chúng tôi hoan nghênh cô Pascual và cô Purewal trở về sau
nghỉ phép bán thời gian. Các cô sẽ cộng tác với khối lớp Lớp 1 và Lớp 3.
Xin chia buồn
Một lần nữa tôi xin chuyển đến mọi người sự ra đi đau buồn của cô Gail
McNamara trong những ngày nghỉ học kỳ. Cô Gail là một trong những giáo
viên lâu năm nhất và giàu kinh nghiệm nhất của chúng tôi. Tôi muốn ghi
nhận sự phục vụ tuyệt vời mà cô Gail đã mang lại cho cộng đồng Trường
Tiểu học Deer Park / Cairnlea Park kể từ năm 1994. Cô Gail là một nhân
viên được đánh giá cao và là một đồng nghiệp đáng kính mà tôi sẽ rất nhớ.
Tôi muốn gửi sự cảm thông sâu sắc nhất của chúng tôi đến chồng cô ông
Kevin và các con của cô Robert và Stephanie.

Giám sát trước và sau giờ học
Tất cả các cổng vào sẽ mở từ 8:40 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 3:10 chiều.
Sân trường được giám sát từ 8:40 đến 8:55 sáng và từ 3:20 đến 3:35 chiều.
Tất cả các cổng ra sẽ bị khóa từ 3:35 chiều.
Ghi danh Lớp Mẫu giáo niên học 2022
Nhà trường 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

Buổi tham quan trường lần kế sẽ vào Thứ Hai 10/5. 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.

Chân thành,
Mark Mills
Hiệu trưởng

Đồng phục cũ
Nếu quý vị có bất cứ đồng phục cũ mà con em không mặc nữa, quý vị có thể
quyên tặng cho cửa hàng bán đồng phục cũ của trường.
Những đồng phục nầy cần phải giặt sạch và trong tình trạng còn tốt
Xin gửi đến văn phòng trường. Cám ơn.

Giờ mở cửa hàng bán đồng phục cũ
Thứ Ba và Thứ Năm 8.40 - 9.00 sáng
Tất cả số tiền bán sẽ quyên góp cho State School Relief.

ITALIAN DAY – Lễ Hội Ý Đại Lợi
THứ Hai 3 tháng Năm, 2021

•
•
•

Vào ngày Ý Đại Lợi, học sinh sẽ có cơ hội trãi nghiệm
Kem Gelato và Pizza
Xem Spectacular Spettacolo trình diễn kịch
Mặc trang phục hoặc màu sắc tượng trưng nước Ý

XIN LƯU Ý: tất cả phí tổn đã bao gồm trong gói dụng cụ học cần thiết .
Muốn mua thêm gelato và pizza sẽ có sẵn cho
học sinh mua vào giờ nghỉ và giờ ăn trưa Pizza $2/miếng và Gelato $3.50.

Hãy chắc chắn hồ sơ y tế của con em quý vị được cập nhật có liên quan đến bất kỳ dị ứng hoặc
không ăn được và nói chuyện với giáo viên lớp nếu có bất kỳ mối quan tâm.

Đặc biệt Căn tin
CANTEEN sẽ BÁN vào giờ ra chơi đầu tiên

BRUSCETTA $2.00

VEGETARIAN ARANCINI 50 cents

TRANG PHỤC Ý
Vào ngày 03 tháng 05 năm
n m 2021
CƠ HỘII
GIÀNH CHIẾN
P NHẤT
CHI N THẮNG
TH NG GIẢI
GI I TRANG PHỤC
PH C ĐẸP
NH T

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)

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

•

Xem học bạ

Nếu có trở ngại vào mạng hoặc mã số, xin liên lạc với văn phòng.

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

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

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.
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

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

