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4/11 

Ngày Gia dình Vui Chơi 
Family Fun Day 12-3 giờ 

9/11 

Lớp 6 Học Inquiry tại 
trường 

10/11 

Lớp 2 Học Inquiry tại 
trường 

16/11 

Lớp 5 Học Inquiry tại 
trường 

 

 

Chào cờ Học kỳ:  

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

Thông báo của Hiệu trưởng: 

 

Chúng ta sắp kết thúc Tuần 3, hiện các em học sinh Lớp 6 tham gia 
trại tại Aces High ở Cape Schanck. Hy vọng tất cả học sinh có khoảng 
thời gian tuyệt vời và tận hưởng cơ hội này với các giáo viên và bạn 
bè của mình. 
Hy vọng  các em sẽ tận hưởng tất cả các sinh hoạt, thức ăn và tiếp tục 
với thời tiết tuyệt vời.  

 

Ngày học sinh được nghỉ học: ** THỨ TƯ, NGÀY 26 THÁNG 10 ** 
Vào Thứ Tư, ngày 26 tháng 10, trường sẽ đóng cửa vì giáo viên sẽ 
thực hành  tu nghiệp chuyên môn. 

 

 Không có học sinh nào đến trường học vào ngày này. 
 

Camp Australia sẽ chăm coi vào ngày này từ 7 giờ sáng đến 6 giờ 
chiều. Vui lòng xem tờ quảng cáo đính kèm để biết thêm chi tiết và 
cách đăng ký cũng như lệ phí phải trả. Nếu chúng tôi không nhận đủ 
số học sinh tham gia, điều này có thể bị hủy bỏ. Vì vậy, hãy đặt chỗ 
sớm nếu quý vị cần dịch vụ này. 

Ngày nhà giáo Quốc tế 

Năm nay, Ngày Nhà giáo Quốc tế diễn ra vào Thứ Sáu ngày 28 tháng 
10. Đây là cơ hội để nói lời cảm ơn vì những đóng góp tuyệt vời của 
giáo viên cho cộng đồng  chúng ta. 
Chúng tôi sẽ ghi nhận niềm đam mê mà giáo viên có, và cách giảng 
dạy đã mở rộng ra ngoài lớp học để duy trì kết nối thông qua học tập 
linh hoạt. 
Chúng tôi sẽ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Quốc tế bằng cách phục vụ tất cả  
nhân viên tách cà phê và một món ngọt vào giờ giải lao. 
Quý phụ huynh có thể gửi tin nhắn cảm ơn đến giáo viên đã tạo hoặc 
đã có tác động đến cuộc sống của quý vị bằng cách sử dụng 
#thanksvicteachers trên phương tiện truyền thông xã hội. Đừng quên 
gắn thẻ the Department of Education and Training (bộ phận) để họ có 
thể xem tất cả tin nhắn của quý vị. 

Truy cập trang web the department’để biết các tài nguyên giúp quý vị 
chào mừng Ngày Nhà giáo Quốc tế 2022, bao gồm cả các mẫu thẻ 
'Cảm ơn'. World Teachers’ Day | Victorian Government 

Ngày Giáo viên Tu nghiệp 

H.Kỳ 4: Thứ Tư 26/10 

               Thứ Hai 31/10                  

Bản tin trường  
17/11 và 15/12  

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

 

26/10 

Ngày Giáo viên tu nghiệp 

Học sinh nghỉ học 

 

31/10 

Ngày Giáo viên tu nghiệp 

Học sinh nghỉ học 

 

Tháng Mười Một 
1/11 

Nghi Lễ Melbourne Cup 

Trường dóng cửa 



 

Ngày vui dành cho gia đình: Family Fun Day - Thứ sáu, 04 tháng 11 

Hãy sẵn sàng cho sự kiện gây quỹ tuyệt vời này sẽ trở lại trong năm nay. 
Đối với các gia đình mới, Ngày vui gia đình diễn ra vào Thứ Sáu ngày 4 tháng 11 và hoạt động này 
được tổ chức tại trường từ 12h30 trưa và chúng tôi có các gian hàng và trò chơi để học sinh trải nghiệm. 
Thông tin thêm về ngày này sẽ được đăng trên Compass.  

Dây đeo tay đặt mua sớm cho các lượt chơi không giới hạn sẽ ưu tiên được chơi sớm từ 12:00 đến 12:45 
trưa. Vé bán cho từng trò chơi bắt đầu từ 12 giờ 45 trưa với giá $ 5 mỗi vé. Ngày cuối cùng quý vị có thể 
đặt mua dây đeo tay là hôm nay, ngày 20 tháng 10. 

 

Tôi biết những em học sinh đã trải qua Family Fun Day đã có khoảng thời gian tuyệt vời và  gây quỹ 
trường rất cần thiết để hỗ trợ các sáng kiến trong trường. 

 

2023 Các khoản đóng phí cho trường học 

 

Hội đồng trường đã phê duyệt Khoản đóng phíi cho Chương trình giảng dạy (Khoản thanh toán phí cho 
Phụ huynh) cho năm 2023. Các khoản này sẽ được đăng trên trang web và Compass vào Thứ Sáu ngày 
28 tháng 10. 
 

Gói dung cụ học cho học sinh được bao gồm trong Đóng góp của Chương trình giảng dạy và sẽ được 
cung cấp cho học sinh trong lớp. Những gói này sẽ không được chuyển đến nhà của quý vị mà được 
chuyển thẳng đến trường. 
 

Nhà trường sẽ mua số lượng lớn các mặt hàng văn phòng phẩm và luôn sẵn sàng cung cấp cho học sinh 
khi các em cần trong năm. Điều này cũng sẽ loại bỏ phí giao hàng mà quý vị phải trả trước đó. 

Các khoản đóng góp cho chương trình giảng dạy bao gồm các dụng cụ văn phòng phẩm cho học sinh, tài 
liệu lớp học, phần mềm và các buổi học bên ngoài đem vào trường học. 
 

Quý vị sẽ có thể đóng khoản chia sẻ  phí cho Chương trình giảng dạy năm 2023 qua Compass và chúng 
tôi sẽ cung cấp chiết khấu cho người đóng phí sớm và các lựa chọn cách  thanh toán cho tất cả các gia 
đình. 

 

2023 xếp lớp  
Chỉ có thể yêu cầu xếp lớp cho trẻ dựa trên cơ sở giáo dục. Yêu cầu sẽ chỉ được nhận qua email của 
trường muộn nhất là 4 giờ chiều Thứ Hai, ngày 7 tháng 11. 

•  

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

• Attention: Principal Mrs Lesley Besanko 

• Subject: 2023 Grade Placements 

 

Tất cả các yêu cầu sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng nhưng không đảm bảo, quyết định cuối cùng thuộc về đội 
ngũ lãnh đạo nhà trường. Không có thay đổi nào sẽ được thực hiện sau khi các lớp học đã được hoàn 
thành. 
 

Các yêu cầu sau Thứ Hai, ngày 7 tháng 11 sẽ không được chấp nhận 

 

Giám sát sân trường 

Xin Phụ huynh lưu ý sân trường được giám sát từ 8:35 đến 8:55 giờ  sáng và từ 3:20 đến 3:35 giờ chiều. 
Học sinh không được đến trường trước 8:35 giờ sáng và rời sân trường từ 3:20-3:35 giờ chiều để đảm 
bảo an toàn nhất có thể cho con em. 
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 

Vui lòng nói chuyện với con em về điều này và tuân theo các quy tắc SunSmart thiết yếu này. 

 

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 



 

 

SunSmart 
Tất cả học sinh được yêu cầu đội mũ đồng phục trường trong Học kỳ 4 để giúp bảo vệ các em chống tia 
nắng mặt trời. Kem chống nắng cũng có sẵn trong mỗi lớp học để trẻ em bôi trước khi ra ngoài. 
Học sinh không đội mũ sẽ được yêu cầu ngồi khu có mái che trước thư viện. 
 

Chi tiết liên hệ của cha mẹ / gia đình 

 

Hãy đảm bảo thông tin liên hệ luôn được cập nhật. Nếu  thay đổi số điện thoại di động của mình hoặc 
chuyển đến một địa chỉ khác, vui lòng cho văn phòng biết càng sớm càng tốt hoặc cập nhật trên Com-
pass. 
 

Con em quý vị rời trường Vào Cuối Năm 2022? 

 

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

 

 

Xin hãy giữ bình an, 

Trân trọng, 

 

Lesley Besanko 

Thay quyền Hiệu trưởng 

 

 

 

Tháng 10   Thứ Tư 26 Ngày Tu nghiệp  Học sinh nghỉ học 
 

  Thứ Hai  31 Ngày Tu nghiệp  Học sinh nghỉ học 
 

Tháng 11   Thứ Ba  01 Lễ Melbourne Cup Học sinh nghỉ học 

Family Fun Day Chocolate Block Donations 
Chúng tôi đang tìm kiếm sự đóng góp những khối sô cô la lớn cho 

trò chơi tung đồng xu ngày vui gia đình. 
Mọi đóng góp đều được đánh giá cao và có thể được mang đến 

phòng 12 trước ngày hôm đó. 



 

Giúp con em quý vị thành công ở trường: Tạo thói quen đi học 
tốt từ sớm 

Quý vị có biết…. 

• Bắt đầu từ cấp mầm non và mẫu giáo, nghỉ học quá nhiều có thể khiến trẻ em bị tụt hậu trong việc 
học. 

• Vắng mặt 10%, hoặc khoảng 2 ngày mỗi tháng trong suốt một năm học, có thể khiến việc học đọc 
trở nên khó 

khăn hơn 

• Học sinh vẫn có thể bị tụt lại phía sau nếu chỉ vắng học một hoặc hai ngày một lần trong vài tuần. 

• Đi học muộn có thể dẫn đến việc kém đi học. 

• Việc vắng mặt và đi học muộn có thể ảnh hưởng đến toàn lớp nếu giáo viên phải giảm tốc độ dạy 
học để giúp 

học sinh bắt kịp. 

 

 
 

Những điều quý vị có thể làm 

• Đặt giờ đi ngủ và thói quen buổi sáng đều đặn. 

• Sắp sẵn quần áo và túi ba lô vào đêm hôm trước. 

• Giữ cho con em khỏe mạnh và bảo đảm con quý vị đã tiêm các mũi 

 chủng ngừa cần thiết. 

• Giới thiệu con em với giáo viên và bạn học trước khi bắt đầu học. 

• Lập kế hoạch dự phòng để đón con ở trường nếu có vấn đề gì xảy 

ra. Hãy nhờ một người nhà, hàng xóm hoặc cha mẹ khác. 

• Cố gắng làm các cuộc hẹn khám bệnh không phải là bệnh Covid-19 

và các chuyến đi dài hạn ngoài giờ học. 

• Hãy nhớ rằng những lời than đau bụng hoặc đau đầu có thể là dấu 

hiệu của sự lo lắng và không phải là lý do để ở nhà. Nếu con quý vị 

có vẻ lo lắng về việc đi học, hãy nói chuyện với giáo viên, cố vấn của 

trường và các bậc cha mẹ khác để được tư vấn về cách làm cho con 

quý vị cảm thấy thoải mái và hào hứng với việc đi học. 

• Nếu con quý vị phải ở nhà vì ốm bệnh, hãy xin giáo viên đưa tài liệu 

và ý tưởng để tiếp tục học ở nhà. 

 

 

Vào trang mạng Attendance Works tại www.attendanceworks.org để lấy tài liệu miễn phí tải xuống 
được! 

Đi học thường xuyên giúp trẻ em cảm thấy tốt hơn về trường học — và bản thân. Bắt đầu 
xây dựng thói quen 

này ở trường mầm non để trẻ biết ngay rằng đi học đúng giờ, hàng ngày là điều quan 
trọng. 



 

Cairnlea Park PS  

Vào ngày 11 tháng 10, 64 học sinh từ 
lớp 3-6 đã tham gia Cuộc thi Cờ vua 

CPPS. 

Thật tuyệt vời khi thấy mọi người chơi 
với sự nhiệt tình và ủng hộ hết mình 
cho các đối thủ cạnh tranh . Xin chúc 
mừng tất cả các em đã tham gia, nỗ lực 

của các emn đã rất xuất sắc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chess Competition 

Our winners on the day were: 

1st Place:  Agon Luu (Best in Year 5) 

2ndPlace:  Ted Chau 

3rd Place:  Ben Pham 

4th Place:  Isabella Nguyen 

5th Place:  Jalal Ahmad 

6th Place:  Kenny Tran 

Phillip Quach (Best in Year 4) 

Kaden Leong (Best in Year 6) 

Oscar Mai (Best in Year 3) 

 

Ms Kemeridis & Mrs Mills 

 

 



 



 



 



 



 

    

CompassPay FeatureCompassPay FeatureCompassPay FeatureCompassPay Feature    
 

Để cung cấp sự đồng ý / thực hiện thanh toán trực tuyến bằng nền tảng Để cung cấp sự đồng ý / thực hiện thanh toán trực tuyến bằng nền tảng Để cung cấp sự đồng ý / thực hiện thanh toán trực tuyến bằng nền tảng Để cung cấp sự đồng ý / thực hiện thanh toán trực tuyến bằng nền tảng 

Compass, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới. Một hướng dẫn dễ thực Compass, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới. Một hướng dẫn dễ thực Compass, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới. Một hướng dẫn dễ thực Compass, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới. Một hướng dẫn dễ thực 

hiện cũng đã được đính kèm để bạn tham khảo.hiện cũng đã được đính kèm để bạn tham khảo.hiện cũng đã được đính kèm để bạn tham khảo.hiện cũng đã được đính kèm để bạn tham khảo.    

        

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?    
 

• Đăng nhập vào cổng Compass của quý vị (ứng dụng di động hoặc web) 

và xem trang chủ của quý vị. Khi thấy có một chuyến tham quan của 

con em yêu cầu có sự đồng ý / đóng phí, một thông báo sẽ  hiển thị tại 

đây 

• Bấm  vào liên kết này để được chuyển đến AcPon Centre của quý vị, 

nơi tất cả các sự kiện / chuyến tham quan sắp tới yêu cầu hành động 

của cha mẹ / giám hộ sẽ tự động hiển thị. 

• Bấm   vào mũi tên >>>> trên dòng sự kiện mong muốn (desired eventeventeventevent line) 

để mở phần đồng ý / đóng phí. (consent/payment secPon) 

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

consent/payment secPon. 

• Điền chi Pết vào tất cả ô trống được cung cấp. Nếu sử dụng CSEF, hãy 

chọn Pay with CSEF Pay with CSEF Pay with CSEF Pay with CSEF hoặc Credit balanceCredit balanceCredit balanceCredit balance. Để thanh toán cụ thể, hãy 

chọn giữ lại chi Pết thẻ _n dụng đã lưu từ dropdown menu có sẵn hoặc 

thêm _n dụng mới thông qua tùy chọn ‘New Credit Card’ . 

• Sau khi hoàn tất, hãy bấm ProcessProcessProcessProcess, để gửi phí đóng của quý vị  thanh 

toán. 

• Bấm nút Confirm để Confirm để Confirm để Confirm để xác nhận hoàn tất thanh toán của quý vị. 

 

Please note: You are sPll 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 restricPons) Type 

your full name in secPon 3. Consent and payment method3. Consent and payment method3. Consent and payment method3. Consent and payment method before selecPng 

the Process & Confirm busons. 

Xin lưu ý: quý vị vẫn phải cung cấp sự đồng ý cho dù chi phí của sự kiện được 

bao trả bằng _n dụng (tức là quý vị đã nhận được _n dụng cho một sự kiện 

đã được thanh toán cho năm ngoái nhưng bị hủy do các COVID-19) Đăng 

nhập đầy đủ của tên họ quý vị trong phần 3. Consent and payment method3. Consent and payment method3. Consent and payment method3. Consent and payment method  

trước khi bấm  các nút Process & Confirm  



 



 



 



 

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 



 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ‘Add  

 

 



 

 

  



 

 

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.  



 



 



 



 


