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   2021 HỌC KỲ  1              2021 HỌC KỲ  2         2021 HỌC KỲ  3              2021 HỌC KỲ  4 

      28/1 –1/4                   29/4 –25/6             12/7 - 17/9                  4/10 –17/12   

 

 

 

 

 

Chào cờ Học kỳ 1 :  

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

Thông báo từ Hiệu trưởng: 
Xin thưa tin tốt  tất cả học sinh chúng ta đã trở lại trường và việc học từ xa đã 
kết thúc. Đi trại khối lớp 4 và lớp 6 vẫn sẽ diễn ra vào cuối năm nay. 
Thật không may, theo hướng dẫn  Sở Giáo dục và Đào tạo, vẫn có những hạn 
chế về quyền truy cập vào trường đối với mọi người  ngoài trừ nhân viên và học 
sinh trường. Cho đến khi có thông báo mới, phụ huynh không được vào sân 
trường. Tất cả các buổi họp mặt của trường cũng bị hủy bỏ. Hy vọng rằng 
những hạn chế này sẽ được chính phủ xem xét lại trong 2 tuần. 

Hãy lưu ý những thông tin quan trọng sau đây: 

• Nếu con em quỳ vị  bị ốm hoặc cảm thấy không khỏe, ccác em không 
được đi học,  phải ở nhà và đi gặp bác sĩ. 

• Căn-tin trường vẫn mở cửa như thường lệ. 

• Bất kỳ khách nào đến văn phòng phải đeo khẩu trang và đăng nhập hoặc 
đăng ký bằng mã QR được hiển thị. 

Các cổng vào trường buổi sáng 

• Các cổng sẽ được giáo viên giám sát và cổng mở lúc 8:35 sáng. Học 
sinh đi thẳng đến lớp học. 

• Học sinh Mẫu giáo và anh chị học lớp1 - lớp6 vào trường qua cổng trước 
trên đường Carmody Drive 

• Học sinh lớp 1 và anh chị học lớp 2 – lớp 6 vào cổng phía nam trên 
đường Shepperd Way (Gần các lớp học lớp 1 và 2). 

• Học sinh Lớp 2 và anh chị học lớp 3 – lớp 6 vào từ cổng phía tây trên 
đường Shepperd Way gần hội trường thể dục 

• Học sinh Lớp 3 và 4 và anh chị học lớp 5-6 vào cổng thứ hai phía tây trên 
đường Shepperd Way gần các lớp học của khối lớp 6. 

• Tất cả học sinh Lớp 5-6 không có em học cấp lớp thấp vào cổng Oval 
Gate sân thể thao trên đường Furlong. 

Các xếp đặt giờ tan trường rước con em 

• Học sinh tan học như giờ thường lệ lúc 3.20 chiều. 

• Vào giờ tan học, các cổng sẽ được giám sát bởi giáo viên. 

• Học sinh phải rời trường qua các cổng đã phân bổ và được hướng dẫn 
bỡi giáo viên của lớp. 

• Anh chị lớn cần đến lớp của em nhỏ nhất và rời cùng cổng và lớp của 
em. 

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH 

 

 Học kỳ 4– Thứ Hai 01/11 

Bản tin trường  
12/8, 26/8, 9/9 

 

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 Bảy 

 

27/7 

Lớp4 Camp hạn chót 
 đặt cọc $150 

 

29/7 

Yr6 Camp hạn chót 
 đặt cọc $150 

 

30/7 

Mẫu giáo Hạn chót 
Đóng tiền đi chơi sở thú 

$34 

 

Trong Tháng Tám 

 

2/08 

Lớp 6 Học Living and Growing 

(Đã trả trong gói dụng cụ học ) 
 

4/08 

Lớp 6 2022 Hạn chót đặt mua 
áo in tên khối lớp 

Đi tham quan Visual Art 
Extension 

 

4/08—6/08 

Cuộc thi Aust Maths 

 

6/08 

Mặc Trang phục Olympics 

 

11/08 

Mẫu giáo—Đi chơi 
Sở thú Melbourne 

 

 

Thông qua mạng 

https://translate.google.com/  

Quý vị có thể dịch bản tin trường sang bất kỳ ngôn ngữ nào 



 

Thông tin về việc đeo khẩu trang ở trường 
Không có thay đổi nào về việc đeo khẩu trang, vẫn tiếp tục áp dụng cho trường học, bao gồm các chương trình OSHC: 
Nhân viên và học sinh trung học từ 12 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang mọi lúc trong không gian kín và ngoài trời 
khi ở trường, kể cả khi tham gia chương trình OSHC, trừ các trường hợp ngoại lệ được phép. 
Trẻ em dưới 12 tuổi và học sinh tiểu học không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến trường, hoặc khi tham gia 
chương trình OSHC. 
Tất cả nhân viên và học sinh từ 12 tuổi trở lên đều bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông 
công cộng, taxi hoặc xe chung. Bao gồm việc đi lại đến trường bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc trên xe 
cùng với người khác không phải sống cùng nhà. 
Vì mục đích giao tiếp, giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong khi giảng dạy, 
nhưng nếu ai muốn thì có thể. 
Vui lòng xem trang web của Bộ Y tế  Department of  Health để biết các yêu cầu mới nhất về khẩu trang. 

2022 Ghi danh học lớp Mẫu giáo 

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 

Các buổi tham quan trường hiện tại đã hoãn lại. Các buổi trong tương lai sẽ đăng trên trang Web trường khi chúng tôi 
được phép thực hiện các chuyến tham quan. 

Xin hãy giữ an lành, 

 
Trân trọng, 

 
Mark Mills, 
Hiệu trưởng 

 

OLYMPICS DRESS UP DAY 

 

Thứ sáu, ngày 06 tháng Tám 
Thứ Sáu tới sẽ là Ngày mặc trang phục  
Lễ chào mừng Thế vận hội Olympics. 

MIỄN PHÍ. 
Học sinh có thể mặc màu xanh lá cây và 
vàng hoặc màu sắc của quốc gia khác để 

kỷ niệm kết thúc Thế vận hội Tokyo 


