Newsletter
Thứ năm 01/06/2017
Principal: Alex Artavilla
School Council President: Kylie Barker
School Supervision Times:
8.45am - 9.00am
3.15pm - 3.30pm
Uniform Shop Hours:
Tuesday & Thursday
8.45am - 9.15am / 3.00pm - 3.30pm

.Những nhắc nhở chủ yếu
*Ngày soạn giáo án, thứ sáu
02/06
Các học sinh không đến trường
*Ngày lễ nghỉ SN nữ hoàng
thứ hai 12/06-trường đóng cửa
*Thứ tư 28/06
Ngày phỏng vấn giữa giáo viên
& các phụ huynh.

Những ngày cần ghi nhớ 2017

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ

Cám ơn qúi phụ huynh/người bảo hộ đã bỏ thời gian điền vào tờ đơn
thăm dò ý kiến từ qúi phụ huynh về cuộc họp giữa phụ huynh/giáo
viên xắp tới. Một lần nữa chúng tôi có 1 tỷ lệ đáp ứng thật đáng kể.
Trong những tuần lễ xắp tới chúng tôi sẽ có cơ hội phân tích và lưu ý
tới những thông tin phản hồi này, và những điều này chúng tôi rất
trông mong chia sẻ với tất cả cộng đồng trường.
Cũng nhân cơ hội này tôi cũng muốn cám ơn tới tất cả qúi phụ huynh
đã nhắc nhở tôi là chúng ta đã thiết lập 1 nền văn hoá tại trường mà
qúi phụ huynh có thể xắp xếp 1 cuộc họp để gặp các giáo viên của
con em mình bất cứ lúc nào trong suốt năm.
Tôi cám ơn tới tất cả các phụ huynh đã chia xẻ các ý kiến và gợi ý của
qúi vị!

Học kỳ 2
 Thứ sáu 02/06
Ngày soạn giáo án –
Các học sinh sẽ không đi học
 Thứ hai 12/06
Sinh nhật nữ hoàng,
Các học sinh không phải tới
trường.
 Thứ tư 28/06
Ngày phỏng vấn giữa cha mẹ và
các giáo viên

 Ngày soạn giáo án (Curriculum Day)
Xin nhắc nhở là ngày mai thứ sáu 02/06/2017 các em sẽ không đến
trường. Vào ngày này, các giáo viên sẽ làm việc chung với nhau để
chuẩn bị viết học bạ giữa năm cho qúi phụ huynh.
 Ghi danh học cho năm 2018 (Enrolments for 2018)
Cám ơn tới tất cả các gia đình đã ghi danh học cho anh chị em các
cháu vô lớp Prep năm 2018. Chúng ta đã đạt đến con số ghi danh các
học sinh của trường, điều này thật tốt, nhưng cũng là 1 thử thách về
vấn đề phỏng chừng số học sinh cho những năm tới. Do việc chúng
ta đạt tới con số học sinh của trường, chúng ta cần giảm thêm con số
ghi danh học cho những gia đình nào bên ngoài phạm vi nhà trường.
Rất quan trọng và ghi nhớ rằng sẽ không có giới hạn cho việc đăng ký
học cho những điều sau đây:



Các gia đình sống trong hay chung quanh khu vực nhà trường
Các em đã có anh hay chị học ở trường.
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Chúng tôi đã có 1 danh sách chờ đợi cho các gia đình mà không có anh
chị học tại trường hay sống bên ngoài phạm vi nhà trường. Con số của
những gia đình sống bên ngoài phạm vi nhà trường mà chúng tôi sẽ nhận
đơn sẽ được xác định vào cuối học kỳ 3 (một khi mà chúng tôi biết được
con số cách học sinh mà có anh chị em học ở trường sẽ gia nhập với
chúng tôi năm tới và con số học sinh sống trong khu vực nhà trường).
 Những tuần cuối của học kỳ 2!
(Final few weeks of Term Two!)
Chúng ta đang bước vào những tuần cuối của học kỳ 2, tôi muốn chia xẻ
một số điều những điều đang xảy ra để bảo đảm mọi người được cập
nhật thông tin. Những việc này bao gồm:


Những ngày soạn giáo án – vào tuần thứ hai cuối của các học
kỳ, các giáo viên sẽ không đứng lớp cho nguyên ngày, làm việc
với đội của mình phản ánh lại những gì xảy ra trong 10 tuần qua
và chuẩn bị cho học kỳ tới.
 Ngày phỏng vấn giữa Cha mẹ/giáo viên thứ tư 28/06
(Parent Teacher meeting 28th of June)
Những chi tiết chung chung cho các cuộc phỏng vấn bao gồm:
o Buổi phỏng vấn bắt đầu từ 1g trưa
o Các học sinh sẽ ở lại trường nguyên ngày và sẽ tan học lúc 3g15
(theo giờ thường lệ)
o Cuộc phỏng vấn sẽ trong lớp của các em. Các học sinh sẽ được
trông coi trong phòng gym và thư viện trường, và những phòng
có sẵn bởi các giáo viên trong ban lãnh đạo và các giáo viên các
bộ môn đặc biệt.
o Các phụ huynh chọn giờ phỏng vấn trên mạng (online). Chi tiết
về việc làm thế nào và truy cập làm sao sẽ được gửi về nhà trong
những tuần tới.
Học bạ của các học sinh sẽ được gửi về nhà vào thứ sáu 23/06
Ngày cuối của học kỳ 2 sẽ là thứ sáu 30/06/2017 – các học sinh sẽ tan
học lúc 2g30 trưa.
*** Xin đừng quên nếu gia đình nào có con em đến tuổi đi học năm
tới. Xin đến văn phòng lấy đơn và nộp càng sớm càng tốt để giúp cho
việc lên kế hoạch cho năm tới.
Tôi hy vọng mọi người có 1 tuần lễ thật tốt!
Ông hiệu trưởng,
Alex Artavilla

Học sinh tiên tiến hằng tuần
Các em sẽ lãnh giấy khen
trong buổi tập họp chung
của trường.

PREP
A TBA
B
TBA
C
Hugo Kam Ho
ONE
A Saphira Masoe
B Arlo Pye
C Farly Potts
D TBA
TWO
A Stella Weston-Barbuto
B Hugo Schulz
C Audrey Wintrignham
THREE
A
Thai Son Nguyen
B
Isabella Prenga
3/4A Omar Turkmani
FOUR
A Onesime Ninteramiye
B Jasleen Singh
FIVE
A Alisha Narain-Ali
B Dina Yatim
SIX
A TBA
B

TBA

Multimedia: Rosie Lam
Art: Matina Ezekiela
Sport: TBA
Spanish: Luc Nguyen
Science: Ivy Zhang

Chúc mừng các em cho
sự cố gắng trong tuần
qua!
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