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Chào cờ Học kỳ 1 : Toàn trường:  

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

Thông báo của Hiệu trưởng: 

Kể từ Thứ Tư tuần trước, tất cả các khối lớp đã trở lại trường học. Học sinh 
trở lại trường học là điều tuyệt vời cho cộng đồng trường, gia đình và nhân 
viên  chúng tôi. Thật không may, từ khi quay trở lại, chúng tôi đã có 2 
trường hợp Covid khiến hai lớp phải cách ly trong 14 Ngày. Trong suốt thời 
gian cách ly, 2 lớp  sẽ quay lại học tập từ xa và linh hoạt ở nhà. 

Kể từ trường hợp cuối cách đây vài tuần, khi nhà trường  đóng cửa trong 24 
giờ, các yêu cầu  với trường học đã có thay đổi. Trường học không cần phải 
đóng cửa nữa vì đã tiến hành vệ sinh và nhận dạng tiếp xúc gần. Hiện tại, 
chúng tôi được yêu cầu xác định các tiềm năng tiếp xúc gần và khuyên họ 
làm xét nghiệm PCR COVID-19 và cách ly trong thời gian quy định 

Nhà trường không đưa ra những quyết định này, chúng tôi làm theo chỉ đạo  
Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. 
Tôi cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã kiên nhẫn và ủng hộ trong suốt thời 
gian thay đổi này. Tôi biết điều nầy gây khó chịu cho tất cả mọi người đã bị 
ảnh hưởng. Hy vọng rằng những trường hợp sắp tới không ảnh hưởng đến 
trường chúng ta. 

Các hướng dẫn của Bộ Giáo dục vẫn yêu cầu chúng tôi làm việc và học tập 
theo Phương thức An toàn COVID-19, dưới đây là một số thông tin để hỗ 
trợ cộng đồng trường thực hiện: 

• Phụ huynh có thể vào sân trường đưa và đón con em mình. 

• Phụ huynh không được vào lớp học. 

• Chúng tôi khuyến khích nếu có thể quý vị tiếp tục thả và rước trẻ tại 
cổng. 

• Phụ huynh và khách đến trường trong khoảng thời gian 10 phút hoặc 
lâu hơn phải vào qua văn phòng chính, đăng nhập hoặc mã QR, phải 
được tiêm chủng đầy đủ và đeo khẩu trang. 

• Vào giờ tan học, học sinh và phụ huynh cần rời  sân trường bởi 3:30 
chiều. 

• Nếu trẻ bị ốm hoặc cảm thấy không khỏe, các em không được đi học,  
phải ở nhà và đi khám bác sĩ 

• Những học sinh có bất kỳ triệu chứng COVID nào trong ngày sẽ cần 
được đưa về. 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. Điều quan trọng là bất kỳ học sinh nào không khỏe 
với các triệu chứng COVID-19 khi ở trường phải đi kiểm tra. 

• Vệ sinh tay vẫn là một trong những biện pháp quan trọng để giảm lây 
truyền vi rút coronavirus (COVID-19). Tất cả nhân viên và học sinh 
đều có thể sử dụng giấy lau tay, xà phòng và nước khử trùng rửa tay. 

• Chúng tôi khuyến khích học sinh tiếp tục mang theo chai nước uống 

NGÀY SOẠN GIÁO TRÌNH 
 

Bản tin trường Học kỳ 4 

  25/11, 9/12 

2022 —  CHỤP HÌNH TRƯỜNG  - 9/03/2022 VÀ 10/03/2022 

Ngày quan trọng 
 

Trong tháng 11 
 
 

 

Chú ý 
Tất cả học sinh lớp 3—6 

phải mang khẩu trang 

 

Trong tháng 12 
 

01/12 
 

Ngày cuối cùng để được giao 

 hàng miễn phí với đơn đặt hàng 

 Trọn Gói sách năm 2022 

 

Nếu con em quý vị không trở lại 
 trường niên học 2022, xin email  

văn phòng trường 

cairnlea.park.ps@education.vic.gov.au 

 

 

Quý vị có thể dịch sử dụng trang mạng 

https://translate.google.com/    để dịch bản tin sang tiếng Việt 



 

 

Giờ đua và đón con em 

Để giảm tắc nghẽn, xin yêu cầu quý vị sử dụng các cổng được phân bổ cho cấp lớp học 

• Tất cả các cổng sẽ cổng mở lúc 8:35 sáng. Và tan học như thường lệ 3 giờ 20 chiều 

• Học sinh lớp Mẫu giáo và anh chị lớn của các em vào cổng trước trên đường Carmody Drive  

• Học sinh lớp 1 và có anh chị vào cổng phía nam trên đường Shepperd Way (Gần các phòng khối 1 và 2). 

• Học sinh Lớp 2 vào cổng trên đường Shepperd Way gần hội trường tập thể dục. 

• Học sinh lớp 3 và lớp 4 và anh chị vào cổng thứ 2 phía tây trên đường Shepperd Way gần các phòng học di 
động khối Lớp 6. 

• Tất cả các học sinh Lớp 5 và 6 không có em học lớp thấp vào cổng sân chơi thể thao trên  Furlong Road.   

 

Thông tin về việc đeo khẩu trang ở trường 
Với tất cả các trường học, Giám đốc Y tế Bang Victoria: 
• Nhân viên trường đeo khẩu trang trong khi giảng dạy ở bất cứ nơi nào có thể thực hiện được, ngoại trừ trường 

hợp cần thiết phải tháo khẩu trang để giao tiếp có hiệu quả. 
• Học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6 phải đeo khẩu trang, khi ở trong không gian kín trong trường học, trừ áp 

dụng ngoại lệ. 
• Có một số lý do hợp pháp để không đeo khẩu trang, bao gồm cả nhân viên và học sinh không thể đeo khẩu 

trang do bản chất của tình trạng khuyết tật, sức khỏe y tế hoặc tâm thần của họ. 
• Tất cả học sinh được khuyến khích đeo khẩu trang trong không gian kín. 
 

Vui lòng xem trang web của Bộ Y tế để biết các yêu cầu mới nhất về khẩu trang vì lời khuyên có thể thay đổi trong 
thời gian ngắn  
 

Chi tiết liên hệ Phụ huynh / gia đình 
Hãy đảm bảo thông tin liên hệ của quý vị luôn được cập nhật. Nếu có thay đổi số điện thoại di động hoặc  chuyển đến  
địa chỉ khác, vui lòng cho văn phòng biết càng sớm càng tốt. 
 

 

Sun Smart Học kỳ 4 
Trường chúng tôi là Trường Thông minh với Mặt trời, và tất cả học sinh phải đội mũ đi học trong học kỳ 4 để giúp 
bảo vệ các em khỏi ánh nắng mặt trời. Kem chống nắng cũng có sẵn trong mỗi lớp học để thoa trước khi ra ngoài 
sân chơi. 
 
 

Ghi danh Học Mẫu giáo (Vỡ lòng) cho niên học 2022 

Ghi danh học Mẫu giáo cho năm tới đang được thực hiện. Trẻ em phải mừng sinh nhật lần thứ năm trước hoặc vào 
ngày 30 tháng 4 năm 2022 để đủ điều kiện đến trường. Do giới hạn ghi danh của chúng tôi, không thể nhận ghi danh 
Mẫu giáo từ các gia đình sống ngoài vùng Cairnlea. Phụ huynh phải cung cấp các thông tin sau khi ghi danh cho con 
em: 

• Giấy chứng nhận cư trú trong vùng Cairnlea 

• Giấy chứng nhận chích ngừa 

• Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu  

 

Con em quý vị trở lại  trường niên học 2022 không? 
Nếu con em quý vị không trở lại trường cho niên học 2022, xin vui lòng báo cho văn phòng trường . Điều này hỗ trợ 
rất nhiều trong việc lập kế hoạch cho năm tới. Cảm ơn quý vị 
 

 

Trân trọng và xin giữ bình an, 
 

Mark Mills 

Hiệu trưởng 

 

 



 

HỖ TRỢ HÀNH VI AN TOÀN TRÊN CYBER 

Bộ Giáo dục đã yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin sau đây với cộng đồng : Các trường học  
nhắc nhở để đảm bảo học sinh hiểu không nên đăng ký các ứng dụng truyền thông xã hội bên 
ngoài, chẳng hạn như Discord, sử dụng thông tin đăng nhập của trường. 
Discord là một mạng xã hội dựa trên trò chuyện, nhắm đến các game thủ và chủ yếu mạng 
dành cho người lớn. 

Gần đây, một số trường học có liên quan đến hành vi trực tuyến không phù hợp, bao gồm bắt 
nạt trên mạng và tiếp xúc với tài liệu xúc phạm, sau khi học sinh đăng ký Discord bằng địa 
chỉ email trường học của các em. 

Discord đã bị chặn trên mạng của bộ, bao gồm cả các dịch vụ email của học sinh. 
 

Để biết thêm thông tin, https://www.commonsensemedia.org/blog/aries-ultimate-guide-to-

discord 

Phụ huynh có thể truy cập các tài nguyên và thông tin hỗ trợ để đảm bảo con em vẫn an toàn 
trên mạng thông qua trang dành cho phụ huynh trên trang web của Office of the eSafety 

Commissioner’s website 

Nếu có bất kỳ mối quan tâm nào về việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, tôi khuyến khích quý 
vị nên nói chuyện với giáo viên của trẻ, thầy môn điện toán Ian Narracott hoặc cô Hiệu phó 
Lesley Besanko. 



 

2022 ONLINE BOOK LIST ORDERING INFORMATION 
Thông tin đặt mua trực tuyến trọn gói học cho năm 2022  
 

Trường Cairnlea Park Primary School một lần nữa sẽ cung cấp hệ thống đặt mua trọn gói danh sách học trực tuyến cho các 
gói sách 2022 và các dụng cụ thiết yếu (bao gồm tài liệu lớp học, phần mềm và chương trình tham gia tại trường) với nhà 
cung cấp văn phòng phẩm, WINC. Tất cả các gói sách sẽ được giao tận nhà, xem bên dưới. Tổng chi phí là $ 170 cho mỗi 
học sinh. Thông tin đặt hàng, thanh toán và giao hàng như sau: 

  

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG 
1. Truy cập  trang www.wincschools.com.au 
2. Nhập và chọn Cairnlea Park Primary School 

3. Nhấp vào tab ‘GO’ 
4. Nhập tên của học sinh và chọn CẤP lớp năm 2022 của học sinh 
5. Chọn ‘View Requirements List’ (hộp màu vàng ở cuối màn hình). 

Xin lưu ý để xem các mục trong gói sách, hãy chọn ‘Show Pack Components’ trong (ô màu vàng) 

Khi đặt hàng nhiều hơn một con em học sinh, có 2 lựa chọn 
LỰA CHỌN Thứ nhất: để phân phối tất cả các mặt hàng cùng nhau, hãy chọn ‘add another student’’. Một hộp sẽ xuất hiện, 
vui lòng đọc trước khi tiếp tục 
LỰA CHỌN THỨ 2: để có các đơn hàng riêng, quý vị sẽ phải đặt hàng riêng cho từng trẻ bằng cách hoàn tất thanh toán, 
sau đó lặp lại quy trình đặt hàng cho trẻ tiếp theo 
6. Chọn ‘Shopping Cart’ (ô màu vàng ở cuối màn hình) 

7. Chọn ‘Checkout’ (hộp màu vàng cuối màn hình) Vui lòng bỏ qua ‘Promo Code’ vì nó không áp dụng 
8. Nhập thông tin chi tiết của quý vị, địa chỉ giao hàng và chi tiết thẻ tín dụng 
(KHÔNG NHẬP VÀO ĐỊA CHỈ CỦA TRƯỜNG) 
9. Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện. Chọn ‘Make Payment Now’ (hộp màu vàng ở cuối màn hình) 

10. Sau khi hoàn thành, xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến địa chỉ email của quý vị 
11. Gói sách sẽ được chuyển đến tận nhà hoặc địa chỉ chỉ định 
12. Vui lòng kiểm tra các mặt hàng khi giao đến, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy xem bên dưới để biết thông tin liên hệ 
 

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN 
WINC chấp nhận PAYPAL, zipPay, VISA hoặc MASTERCARD. Thẻ của quý vị sẽ được tính phí ngay lập tức tại thời điểm 

đặt hàng. 
 

DELIVERY CHARGES AND ORDER INFORMATION  
PHÍ GIAO HÀNG VÀ THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ được chỉ định của quý vị 

Australia Post không chấp nhận địa chỉ  hộp thư bưu điệnb  PO Box 
 
DELIVERY CHARGES AND ORDER INFORMATION  
PHÍ GIAO HÀNG VÀ THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ được chỉ định của quý vị 
Australia Post không chấp nhận địa chỉ  hộp thư bưu điệnb  PO Box 
 
 Đặt hàng               Phí giao hàng  
Trước hoăc vào ngày 1 tháng 12, 2021                Miễn phí 
Sau ngày  1 tháng 12, 2021                                    $12.95 

 

 Đặt hàng    Khung thời gian giao hàng 

Trước hoặc vào ngày 31 tháng 12,2021  Trước hoặc bắt đầu học kỳ 1, 2022 

Sau ngày 31 tháng 12, 2021   Không đảm bảo giao hàng trước học kỳ 1, 2022 

 

Australia Post - Các đơn đặt hàng được giao qua dịch vụ eParcel của Bưu điện Úc. Ngay 
sau khi đơn đặt hàng của quý vị được gửi đi, một email sẽ  gửi cho quý vị biết Số ID theo dõi 

Bưu điện Úc. Đơn hàng có thể được theo dõi tại auspost.com.au. 
Nếu  cần trợ giúp đặt hàng, trả lại hoặc hoàn lại tiền, thông tin giao hàng 

hoặc có yêu cầu chung, vui lòng truy cập 
wincschools.com.au/helpcentre 



 


