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   2022 HỌC KỲ 2         2022 HỌC KỲ 3              2022 HỌC KỲ 4  2023 HỌC KỲ 1 

      29/01 - 8/04           11/07 –16/09                3/10—20/12    28/01—6/04 

 

 

 

 

 

Ngày quan trọng 

 

 

Tháng Chín 

 

1/09 & 2/09 

Gian hàng cho Ngày nhớ ơn 
Cha 

 
5/09—16/09 

Lớp 6 Chương trình Bơi lội 
 

7/09 

Lớp 4&5 Hạn chót đóng tiền 
đi chơi trại Camp 

 
12/09 

Lớp 6 Hạn chót đóng tiền đi 
chơi trại Camp 

 
Lớp 2 Hạn chót đóng tiền đi 

chơi Scienceworks 
 
 

16/09 

Ngày cuối học kỳ 3 
Ngày trang phục Footy các 

đội banh 
 

Tan trường sớm 2:30 giờ 

 
 
 

Chào cờ Học kỳ:  

Những buổi chào cờ sẽ không  tổ chức cho đến 
khi có thông báo mới. 

Thông báo của Hiệu trưởng: 

 

Ngày hội Ý Đại Lợi 
Như mỗi năm, Thứ Năm tuần trước, chúng tôi đã có Ngày hội Ý Đại 
Lợi. Bao gồm rất nhiều hoạt động tuyệt vời của người Ý, phim Ý, các 
hoạt động thủ công theo chủ đề nước Ý.  Tất cả học sinh đều có một 
miếng bánh pizza và kem gelato cho giờ giải lao và ăn trưa. Trong 
ngày này tất cả học sinh  được trải nghiệm những điều thú vị của 
người Ý. Rất nhiều bộ trang phục theo chủ đề Ý tuyệt vời. Chúng tôi 
hy vọng các em học sinh đã có một ngày tuyệt vời và trở về nhà với 
nhiều chi tiết thú vị để kể về nước Ý. 
Cảm ơn Senorina Erin và Senorina Grazia đã tổ chức ngày nầy. 

 

Tuần lễ Sách truyện 
Kể từ năm 1945, mỗi năm CBCA đã đem trẻ em và sách truyện đến 
với nhau trên khắp nước Úc thông qua Tuần lễ Sách CBCA. Trong 
tuần lễ này, các trường học và thư viện công cộng dành một tuần để 
tôn vinh sách và các tác giả và họa sĩ minh họa cho sách truyện trẻ 
em Úc. 
Chủ đề tuần lễ Sách đọc của năm nay là “Mở mắt mơ ước ……” 
Ngày hôm qua, học sinh và nhiều nhân viên đã hóa trang thành những 
nhân vật sách yêu thích của mình và một lần nữa, thật tuyệt khi thấy 
tất cả nỗ lực và thời gian mà các gia đình đã dành để cung cấp cho 
học sinh những bộ trang phục tuyệt vời để tôn vinh niềm yêu thích đọc 
sách và cách giải thích của các em về “ Mơ ước với đôi mắt mở……." 

 

Khảo sát ý kiến của phụ huynh 
Lời mời tham gia Khảo sát ý kiến của Phụ huynh / Người chăm 
sóc / Người giám hộ năm 2022 
Mỗi năm nhà trường tiến hành  cuộc khảo sát ý kiến với cộng đồng 
nhà trường. Kết quả sẽ được sử dụng để thông báo và chỉ đạo việc 
lập kế hoạch và cải tiến trường học trong tương lai của trường chúng 
ta. 
Xin vui lòng dành thời gian để hoàn thành bản khảo sát vì ý kiến của 
quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi và sẽ  góp vào việc quản lý và 
tổ chức trong tương lai của trường. 

• Cuộc khảo sát sẽ được thực hiện trực tuyến và sẽ mất 20 phút 
để hoàn thành. 

• Khảo sát có thể sử dụng trên bất kỳ thiết bị hỗ trợ Internet  

 (iPad, Máy tính để bàn hoặc Máy tính xách tay, Điện thoại  

 thông minh) và tương hợp với hầu hết các trình duyệt. 

Ngày Giáo viên Tu nghiệp 

H.Kỳ 4: Thứ Hai 31/10                  

 

Bản tin trường  
8/09 

  

2022      LỚP 4 & 5  ĐI CHƠI TRẠI  THỨ TƯ     5/10   -   THỨ SÁU    7/10      2022 

2022      LỚP 6  ĐI CHƠI TRẠI    THỨ TƯ   19/10   -   THỨ SÁU    21/10    2022 



 

Cuộc khảo sát hiện đang mở và sẽ đóng vào Thứ Sáu ngày 16 tháng 9. 
Hãy chằc rằng các câu trả lời của quý vị là hoàn toàn bảo mật. Khảo sát được thực hiện ẩn danh và điều 
quan trọng đối với chúng tôi là quý vị  phải hoàn thành khảo sát một cách trung thực nhất có thể. 
LƯU Ý: Chỉ một phụ huynh /người chăm sóc /giám hộ trong gia đình được mời tham gia khảo sát. 
Thông tin thêm về cách đăng nhập vào cuộc khảo sát có trên Nguồn cấp dữ liệu Compass Newsfeed của 
quý vị và các thông tin khác trong bản tin này. 

 

Giám sát sân trường 
Xin Phụ huynh lưu ý sân trường được giám sát từ 8:40 đến 8:55 giờ  sáng và từ 3:20 đến 3:35 giờ chiều. 
Học sinh không được đến trường trước 8:40 giờ sáng để đảm bảo an toàn nhất có thể cho con em mình. 
Nếu quý vị yêu cầu chăm sóc ngoài những thời gian này, Chương trình Chăm sóc Ngoài Trường học 
(OSHC) cung cấp tại chỗ. 
Nếu quý vị yêu cầu dịch vụ này, vui lòng  vào https://campaustralia.com.au/schools/16EE và đăng ký cho 
con em hoặc gọi cho cô Anita theo số 0423 795 208 

 

Tin nhắn từ Người giám sát băng qua đường  
Tôi đã được yêu cầu thêm vào bản tin thông điệp nhắc nhở liên quan đến tốc độ xung quanh trường và 
hành vi lái xe tại các ngã tư của trường. Xin yêu cầu tất cả người lái xe phải đợi cho đến khi người giám 
sát băng qua đường trở lại lề đường trước khi bắt đầu lái xe và cũng dừng lại hoàn toàn khi họ đang trên 
đường để giám sát học sinh của chúng ta băng qua đường một cách an toàn. 

 

Chính sách điện thoại di động 
Học sinh chọn mang điện thoại di động đến trường phải tắt điện thoại và cất giữ an toàn trong giờ học. 
Chính sách của trường về điện thoại di động và việc sử dụng  là chính sách của Bộ do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục chính thức ban hành theo mục 5.2.1 (2) (b) Đạo luật Cải cách Giáo dục và Đào tạo 2006 (Vic). 
Nếu quý vị muốn tham khảo chính sách về điện thoại di động của trường học, vui lòng vào liên kết: 
https://www.cairnleaparkps.vic.edu.au/policies/ 

 

Chi tiết liên hệ của cha mẹ / gia đình 

Hãy luôn đảm bảo thông tin liên hệ được cập nhật. Nếu quý vị thay đổi số điện thoại hoặc chuyển đến 
một địa chỉ khác, vui lòng cho văn phòng biết càng sớm càng tốt hoặc cập nhật trong Compass. 

 

Con em quý vị có chuyển trường Vào Cuối Năm 2022 không? 

Khi bắt đầu lên kế hoạch cho năm 2023, chúng tôi đánh giá rất cao, nếu quý vị vui lòng thông báo cho văn 
phòng biết con em quý vị không quay lại trường học của chúng tôi vào năm 2023. Điều này hỗ trợ chúng 
tôi rất nhiều trong việc sắp xếp lớp cho năm tới. 

 

Ghi danh Lớp Vỡ lòng Mẫu giáo 2023 

Nhà truờng bắt đầu nhận ghi danh Lớp Mẫu giáo 2023 kể từ đầu học kỳ 2 ( Thứ Ba 26/04/2022). 

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 chuyến tham quan trường sẽ được tổ chức trong suốt Học kỳ 3 dành cho các bậc phụ huynh. 
Chuyến tham quan kế sẽ vào Thứ Hai, ngày 29 tháng Tám, lúc 9:30 sáng. Ngày và giờ cho các chuyến 
tham quan trong tương lai có trên trang web của trường và có sẵn thông qua văn phòng. Đặt chỗ cho các 
chuyến tham quan trường liên hệ qua văn phòng là điều cần thiết. 

 

Xin hãy giữ bình an. 

Trân trọng, 
Lesley Besanko 
Thay quyền Hiệu trưởng 



 

 
SUBJECT: Invitation to participate in the 2022 
           Parent/Caregiver/Guardian Opinion Survey  
  ĐỀ TÀI:     Lời mời tham gia Khảo sát ý kiến năm 2022 
          Phụ huynh / Người chăm sóc / giám hộ  
 
 
Gia đình quý vị được mời tham gia Khảo sát ý kiến của Phụ huynh / Người chăm sóc / Người giám hộ 
năm 2022 (trước đây được gọi là Khảo sát Ý kiến của Phụ huynh). 

Hằng năm, trường tiến hành cuộc khảo sát ý kiến với cộng đồng trường. Năm nay, tất cả gia đình đều 
được mời tham gia cuộc khảo sát. Kết quả sẽ được sử dụng để thông báo và chỉ đạo việc lập kế hoạch 
và cải tiến trường học chúng ta trong tương lai. 

 

• Cuộc khảo sát sẽ thực hiện trực tuyến và sẽ mất 20 phút để hoàn thành. 

      Có thể hoàn thành khảo sát trên bất kỳ thiết bị hỗ trợ Internet (iPad, Máy tính để bàn hoặc    
    Máy tính xách tay, Điện thoại thông minh) và tương hợp với hầu hết các trình duyệt. 

• Cuộc khảo sát sẽ được mở từ Thứ Hai, 15 tháng Tám đến Thứ Sáu, 16 tháng Chín. 

• Bản khảo sát có sẵn bằng tiếng Anh và 10 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng Việt 

Xin quý vị vui lòng dành thời gian để hoàn thành bản khảo sát vì ý kiến của quý vị rất quan trọng đối 
với chúng tôi và sẽ đóng góp vào việc quản lý và tổ chức trong tương lai của trường chúng tôi. 

Hãy chắc rằng các câu trả lời của quý vị là hoàn toàn bảo mật. Khảo sát được thực hiện ẩn danh và 
điều quan trọng đối với chúng tôi là quý vị  phải hoàn thành khảo sát một cách trung thực nhất có 
thể. LƯU Ý: Chỉ một phụ huynh /người chăm sóc /giám hộ trong gia đình được mời tham gia 
khảo sát. 

 

 

Để hoàn thành khảo sát, chỉ cần: 
1. Vào liên kết bên dưới hoặc sao chép vào trình duyệt của quý vị. Liên kết này sẽ đưa quý vị trực 

tuyến đến cuộc khảo sát. 
          https://www.orima.com.au/parent 
2.       Chọn tên Trường và Cơ sở dưới đây: 
  Tên trường: Trường tiểu học Cairnlea Park 
  Tên cơ sở: Trường tiểu học Cairnlea Park 
3. Nhập mã PIN của Trường dưới đây: 

  PIN: 257215 
4. Khi hoàn thành, vui lòng bấm vào nút tick button ở cuối cuộc khảo sát để gửi câu trả lời của 
 quý vị. 

 

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham gia. Hỗ trợ của quý vị được đánh giá rất cao. 



 



 



 



 



 

    

CompassPay FeatureCompassPay FeatureCompassPay FeatureCompassPay Feature    
 

  

We introduced the CompassPay feature in Term 2 to simplify the process of 

providing consent/payment for events and excursions. We have received an 

excep�onal amount of posi�ve feedback from our school community in 

rela�on to this feature and encourage all of our families to use the Compass 

pla!orm to consent/pay for ALL events and excursions. 

  

To provide consent/make payments online using the Compass pla!orm 

simply follow the steps below. An easy-to-follow guide has also been 

a&ached for your reference. 

        

How do I provide Consent/Payment online using How do I provide Consent/Payment online using How do I provide Consent/Payment online using How do I provide Consent/Payment online using 

CompassPay?CompassPay?CompassPay?CompassPay?    

 

• Login to your Compass portal (mobile app or web) and view your home 

page. When an  excursion requires consent/payment, a no�fica�on 

will appear here. 

• Click on this link to be redirected to your Ac�on Centre, where all 

upcoming events/excursions requiring parental/guardian ac�on will 

automa�cally display. 

• Click on the arrow  >>>>  on the desired event line to open the 

consent/payment sec�on. 

• Fill in all the fields provided. If using CSEF, select Pay with CSEF or 

Credit balance. To pay specifically, select saved credit card details from 

the dropdown menu available, or add a new credit via the ‘New Credit 

Card’ op�on. 

• Once completed, select Process, to submit your payment for 

processing. 

• Select the Confirm bu&on to finalise your payment. 

 

Please note: You are s�ll required to provide consent if the cost of the event 

is covered by credit  (i.e. you have received a credit for an event that was 

paid for last year that was cancelled due to the COVID-19 restric�ons) Type 

your full name in sec�on 3. Consent and payment method3. Consent and payment method3. Consent and payment method3. Consent and payment method before selec�ng 

the Process & Confirm bu&ons. 



 



 



 



 

Compass Canteen…..đến với trường Cairnlea Park Primary School 
kể từ Học kỳ 2! 

Căn tin trường chúng ta sẽ hoạt động trực tuyến và mang đến trải nghiệm đặt mua thức ăn 
tốt hơn cho mọi người kể từ Học kỳ 2, 2022. Compass Canteen giúp phụ huynh và học sinh 
đặt hàng và thanh toán  các thức ăn ở trường dễ dàng. 

Dễ dàng đặt mua trực tuyến, Phụ huynh và học sinh có thể đặt mua trước thôngqua cổng 

Nhấn và thanh toán nhanh dễ dàng và nhanh chóng  

Thanh toán an toàn các khoản mua căng tin thông qua một hệ thống an toàn kết nối trực tiếp với 
cổng thông tin của trường school’s portal. 

 
Các đơn đặt hàng vẫn sẽ được thực hiện trong các thùng đặt mua thức ăn trưa của canteen trong lớp 
học như trước đây, nhưng chúng tôi khuyến khích quý vị thử hệ thống trực tuyến mới này. 
 

 

GUIDE TO COMPASS 

 

 

 

 
Phụ huynh có thể sử dụng Canteen module để đặt mua thức ăn ở căng tin qua Ứng dụng Compass 
School Manager hoặc cổng thông tin điện tử của trường school web portal . Đơn đặt có thể được thanh 
toán bằng cách sử dụng Compass Balance* của quý vị hoặc thẻ tín dụng được chỉ định. 

 

 

CHI TIẾT HƯỚNG DẪN ĐƯỢC ĐÍNH KÈM 
VỚI BẢN TIN NÀY 
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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 xin gửi lời chào nồng nhiệt và  để quý vị biết một chút về 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 giảng dạy và hướng dẫn thêm 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 học đọc, nghe và viết. 

 

Nếu quý vị muốn gặp tôi thảo luận về tiến trình học tập của con em, 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 vui  và thành công! 

 

Trân trọng 

 

Cô Kelly Quinlan 

Giáo viên EAL (Tiếng Anh là ngôn ngữ phụ ở nhà)                          

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. 



 

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 

    Ghi danh Lớp Vỡ lòng Mẫu giáo 2022:  

Nhà truờng nhận ghi danh cho các 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 các 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 về Chụp ảnh, Quay phim & Ghi âm 

Quý vị có thể tìm thấy chính sách của trường về Chụp ảnh, Quay phim và Ghi âm Học sinh và  
mẫu đơn chấp thuận qua các liên kết bên dưới. 

Nếu không muốn con quý vị có ảnh bị sử dụng, quý vị cần chọn không tham gia bằng cách điền vào 

mẫu bên dưới và gửi cho văn phòng  trường. 

Các tài liệu này cũng có thể được tìm thấy trên trang web của trường. 
Policy 

http://www.cairnleaparkps.vic.edu.au/wp-content/uploads/Policy-for-Photographing-Filming-

and-Recording-Students.pdf 

Giấy chấp thuận 

http://www.cairnleaparkps.vic.edu.au/wp-content/uploads/Annual-Consent-Form-



 

SINH NHẬT TẠI TRƯỜNG 
Nếu quý vị muốn mừng sinh nhật con em tại trường,  

Xin đừng đem đến những chiếc bánh lớn  

Thay vào đó, gửi những chiếc bánh nhỏ (do dị ứng thực phẩm, các thành phần 
nguyên liệu phải ghi chú ), donuts hay túi kẹo. 

Xin báo cho giáo viên biết trước nếu quý vị có ý định. 

 

EMERGENCY SNACKS AND LUNCHES FROM THE CANTEEN 

Trong nửa cuối năm trước, đã có nhiều học sinh phải ăn thức ăn dậm hoặc ăn trưa khẩn cấp 
từ căng tin. 
Những thức ăn khẩn cấp này dành cho những em thực sự quên mang hoặc đặt mua đồ ăn 
nhẹ hoặc thức ăn trưa từ nhà hoặc đặt mua thức ăn trưa. Trong trường hợp này, học sinh sẽ 
được cung cấp bữa ăn nhẹ khẩn cấp hoặc bữa trưa gồm vegemite hoặc bánh sandwich mứt từ 
căng tin. 
Sau đó, chi phiếu sẽ được gửi về nhà cho phụ huynh yêu cầu thanh toán 50 xu cho bữa ăn 
nhẹ hoặc 1 đô la cho bữa trưa với điều kiện phải trả lại cho căng tin vào ngày hôm sau. 
Đối với những em nhận được những thức ăn khẩn cấp này và có tiền chi tiêu cho căng tin, 
tiền chi tiêu sẽ được sử dụng để thanh toán cho số tiền còn thiếu. 
Cảm ơn quý vị. 

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. 

 Cửa hàng bán đồng phục cũ  mở cửa lại 

Thứ Ba 15/2 và Thứ Năm 17/2  8.40 - 9.00 sáng 

Tất cả số tiền bán sẽ quyên góp cho State School Relief.  



 



 



 



 


