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BẢN TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC ABBOTSFORD

Những sinh hoạt sắp tới
Thứ Sáu, 4/12
Bình bầu ban liên đội truờng

Thứ Ba, 8/12
Ngày chuyển đổi 2021

Thứ Tư, 9/12 (ngày đã thay đổi!)
Họp Hội đồng Trường
Bắt đầu bán lịch năm 2021

Thứ Sáu, 11/12 (Mới!)
Gây quỹ từ đồng phục cũ

Thứ Năm, 17/12
Lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp 6 - bắt đầu 9:20 sáng (tại trường)
 

Các ngày họp toàn truờng (chào cờ)
học kỳ 4
Thứ Sáu 4/12 (tuần 9) - bắt đầu 9:10 sáng (tại trường)

Ngày chụp hình tại truờng
Chúng ta đã rất may mắn với thời tiết thuận lợi cho
ngày chụp hình ở trường! Tôi chắc chắn chúng ta

sẽ có những tấm hình đẹp!

Cảm ơn tất cả bạn học sinh đã sử có những cách
cư xử đẹp nhất và cả sự hợp tác của các bạn với

hướng dẫn của các nhiếp ảnh gia.

Liên đội truởng trường báo cáo
E m  P H O E B E  &  E U G E N I A

Xin chào tất cả các bạn! Hy vọng bạn đã có một tuần tốt
đẹp ở trường.
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Tuần tới là một tuần quan trọng ở trường, vì chúng ta sẽ
có cuộc bình bầu Ban Liên Đội trường (ban đại diện học
sinh).

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những suy
nghĩ của chúng tôi về lãnh đạo và cho bạn một số lời
khuyên về cách chuẩn bị tốt nhất cho bài phát biểu.

Từ bạn Eugenia:
Theo kinh nghiệm của tôi, trở thành Liên Đội Trưởng
của trường không phải là việc dễ dàng. Nó đi kèm với
rất nhiều trách nhiệm.

Là một  Liên Đội Trưởng, bạn sẽ đại diện cho
Abbotsford bởi những khả năng suất sắc của mình. Điều
này rất quan trọng vì bạn sẽ là tấm gương cho toàn
trường và mọi người sẽ học tập theo gương của bạn

Mặc dù có rất nhiều thử thách nhưng trở thành một Liên
Đội Trưởng là một trải nghiệm rất bổ ích. Tôi rất khuyến
khích mọi người hãy cố gắng hết sức cho cuộc bầu cử.

Từ bạn Phoebe:
Để chuẩn bị tốt nhất cho bài phát biểu của mình, bạn phải có tổ chức và có ý tưởng rõ ràng về những gì bạn muốn
truyền đạt. Bạn phải nói lý do tại sao bạn sẽ là một ứng cử viên phù hợp và bạn sẽ làm gì nếu bạn được bầu.

Khi bạn nói lý do tại sao bạn sẽ phù hợp, hãy đảm bảo rằng bạn có sự tự tin cần thiết mà không tỏ ra kiêu ngạo. Khi bạn
nói những gì bạn sẽ làm, bạn phải thực tế và không hứa hẹn quá mức.

Trước khi thực hiện bài phát biểu của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã luyện tập nhiều trước khán giả để có thể nhận
được một số lời khuyên từ họ.

Hy vọng những phản ánh và lời khuyên trên đây sẽ hữu ích cho các bạn và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người
ứng cử vào  Ban Liên Đội trường!

Báo cáo của Hiệu trưởng
T h ầ y  S TA N L E Y

Kính gửi các em học sinh, phụ huynh và các thân hữu của truờng

Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi khi viết Báo cáo của Hiệu trưởng hai tuần này.

Kể từ Thứ Hai tới, 29/11/2020, trường của chúng ta sẽ có thể sinh hoạt với nhiều hạn chế được sửa đổi và nới lỏng. Để
có thể đi đến "bước cuối cùng" của lộ trình mở cửa trở lại của bang Victoria là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của tất cả
mọi nguời trong cộng đồng nhà trường. Tôi cảm ơn những đóng góp của quý vị, và chúng ta đang hướng tới kết thúc
năm học thành công!

---

Những sắp xếp mới của trường ở "bước cuối cùng"
Việc đưa đón các em học sinh:

Bây giờ phụ huynh sẽ được phép vào sân trường trong thời gian đưa và đón học sinh, nhưng không được phép
vào trong tòa nhà trường học.
Văn phòng Lễ tân của trường sẽ tiếp tục mở cửa cho những phụ huynh có nhu cầu trao đổi. (Xin vui lòng đi vào
bằng cửa trước của tòa nhà và đeo khẩu trang khi ở trong nhà.)
Xin quý vị vui lòng tiếp tục sử dụng cổng trường được chỉ định phân bổ cho khối lớp của các con để vào sân
trường (tức là F, 1 và 5/6 qua đường Lithgow; 2/3 và 4 qua đường Albert.).
Nước rửa tay sát khuẩn sẽ được cung cấp cho cả học sinh và phụ huynh khi vào sân trường chỉ vào buổi sáng.
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Học sinh sẽ tiếp tục vào lớp học thông qua lối vào bên cạnh mà khối lớp của các em đã được phân bổ trong học
kỳ này (tức là F, 1 và 5/6 qua Sân bóng rổ; 2/3 và 4 qua Sân chơi).
Xin quý vị hãy đảm bảo tiếp tục giữ khoảng cách xã hội 1,5m với những người khác khi ở trong sân trường.

Họp toàn trường (chào cờ) & lễ tốt nghiệp:

Các bậc Phụ Huynh đuợc hoan nghênh tham dự các buổi chào cờ và lễ tốt nghiệp tại trường.
Lễ tốt nghiệp sẽ chỉ dành riêng cho các gia đình Lớp 6.
Không được phép hát tập thế nhóm đông người (ngoại trừ hát Chúc mừng sinh nhật nhanh chóng trong lớp!)
Vui lòng đeo khẩu trang khi ở trong nhà.

Nuớc uống và thực phẩm:

Các vòi nước luôn sẵn sàng phục vụ đầy đủ cho tất cả học sinh sử dụng (đổ vào chai hoặc uống tại vòi).
Không được phép chia sẻ thức ăn vào thời điểm này.

Những chú chó cưng ở trường:

Hội đồng Trường gần đây đã tạo ra một chính sách cho những chú Chó ởTrường, có sẵn mục chính sách trên
trang web của trường. Chính sách bao gồm chó trợ giúp, chó cảnh và chó hoang..
Chúng tôi muốn đặc biệt chú ý đến phần trích dẫn dưới đây về chó cưng

"Trường Tiểu học Abbotsford hiểu rằng nhiều gia đình trong cộng đồng trường của chúng ta nuôi chó cưng, để đảm bảo
rằng trường vẫn là một nơi an toàn và hòa nhập cho tất cả mọi người, chúng tôi đưa ra một số quy tắc mà chúng tôi
mong muốn tất cả các gia đình tuân theo nếu quý vị muốn mang chó cưng của mình vào sân trường:

chó cưng phải được xích mọi lúc và trong sự kiểm soát của người lớn có trách nhiệm.
chó cưng không được buộc trong sân trường hoặc không có người giám hộ
Những gia đình đưa chó đến trường mà chó cưng có biểu hiện hung dữ, sủa hoặc nhảy có thể được yêu cầu rời
khỏi trường.

Hiệu trưởng có quyền cấm một số loài chó vào sân trường hoặc sửa đổi chính sách này để đảm bảo sự an toàn và lợi
ích của nhân viên, học sinh và các thành viên trong cộng đồng trường của chúng ta bất cứ lúc nào. "

Ở nhà khi không khỏe *
(Lời khuyên chính thức từ Sở GD & ĐT)

Hành động quan trọng nhất mà cộng đồng trường học có thể thực hiện để giảm nguy cơ lây nhiễm coronavirus (COVID-
19), là đảm bảo rằng mọi nhân viên và học sinh phải ở nhà nếu thấy không khỏe và đi xét nghiệm, ngay cả khi có các
triệu chứng nhẹ nhất.

Học sinh có bệnh lý tiềm ẩn (chẳng hạn như viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn)
Nếu học sinh có các triệu chứng dai dẳng do các bệnh lý tiềm ẩn như viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn, học sinh cần
phải được xét nghiệm coronavirus (COVID-19) nếu các em phát triển các triệu chứng khác hoặc nặng hơn các triệu
chứng thông thường. 

Các bậc phụ huynh cũng nên cân nhắc việc xin giấy chứng nhận y tế từ bác sĩ đa khoa điều trị của trẻ để xác nhận rằng
trẻ có thể an toàn khi đến trường với các triệu chứng dai dẳng có thể trùng lặp với một số triệu chứng của coronavirus
(COVID-19) như ho hoặc sổ mũi .

Các em nhỏ có các triệu chứng nhẹ dai dẳng
Các em nhỏ (từ lớp lớp Vỡ lòng đến lớp 2) có các biểu hiện phát triển các triệu chứng coronavirus và đã có xét nghiệm
coronavirus âm tính (COVID-19), quyết định quay lại trường học phải được thực hiện với sự kết với bác sĩ gia đình đang
điều trị cho trẻ. Nếu bác sĩ đa khoa chứng nhận rằng em học sinh đó  đã khỏi bệnh, khỏe mạnh và không cần xét
nghiệm lại coronavirus (COVID-19), em đó có thể trở lại ngay cả khi chúng không hoàn toàn hết triệu chứng. Bất kỳ triệu
chứng nào xấu đi sẽ yêu cầu xem xét và lặp lại xét nghiệm coronavirus (COVID-19), nếu bác sĩ cho là cần thiết.
Học sinh có xét nghiệm coronavirus (COVID-19) âm tính mà các triệu chứng đã khỏi hoàn toàn thì không cần phải có
giấy chứng nhận y tế để trở lại trường.

Để biết thêm thông tin cho về trường học và để thông báo đến các gia đình, xin quý vị hãy xem: Quản lý bệnh tật trong
trường học và các dịch vụ mầm non trong đại dịch coronavirus (COVID-19): Managing illness in schools and early
childhood services during the coronavirus (COVID-19) pandemic.
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Sắp xếp lớp học cho năm 2021
Chúng tôi hiểu rằng quý vị phụ huynh rất muốn tìm hiểu về việc sắp xếp lớp học cho năm 2021. Tuy nhiên, rất tiếc,
chúng tôi chưa thể xác nhận biên chế cho năm 2021 cho đến Ngày chuyển tiếp (8/12). Nhiều thay đổi vào phút chót vẫn
đang diễn ra hàng ngày do việc công bố Ngân sách Tiểu bang Victoria bị trì hoãn và đó là nguyên nhân của sự chậm trễ
trong việc phổ biến thông tin liên quan đến tài trợ cho trường học cho năm học 2021.

Một số điều chúng tôi biết và đang trong quá trình sắp xếp:

Nhiều khả năng chúng tôi sẽ mở các lớp cấp độ năm thẳng vào năm tới từ lớp Vỡ lòng đến Lớp 4. Lớp 5 và lớp 6
sẽ vẫn là lớp tổng hợp.
Lớp 5/6 có thể sẽ có nhiều giáo viên khác nhau cho bốn môn học chính (tiếng Anh, tiếng Trung, Toán và Nghiên
cứu tích hợp). Điều này đã được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của học sinh lớn và quá trình chuyển tiếp vào
các trường trung học cơ sở diễn ra suôn sẻ hơn..

Là một phần của sáng kiến   Chương trình phụ đạo năm 2021 do Dan Andrews công bố vào tháng trước, chúng tôi cũng
đã được thông báo rằng các nguồn bổ sung sẽ được cung cấp để hỗ trợ nhóm nhỏ và mở rộng bằng tiếng Anh, tiếng
Trung và toán cho học sinh vào năm tới.

Các chuyên gia biên soạn giáo án của chúng tôi sẽ làm việc để thiết kế các chương trình bổ sung cho chương trình
giảng dạy hiện có và cố gắng phát triển trải nghiệm học tập chất lượng mà chúng tôi đã cung cấp nhất quán trong thời
gian trước COVID.

Bài báo xác nhận vị trí của giáo dục song ngữ

rong hai tuần qua, thế giới giáo dục song ngữ đã hoan nghênh một báo cáo quan điểm của EduCluster Phần Lan nêu rõ
những lợi thế của giáo dục song ngữ với những nghiên cứu được cập nhật  mới nhất và uy tín, dễ đọc và dễ hiểu. Bài
báo xác thực này cũng đã đưa ra một cái nhìn định hướng hơn trong tương lai về giáo dục song ngữ và trình bày rất rõ
ràng về kết quả đáng đuợc mong đợi cho trẻ em trong thế kỷ 21.

Tôi đặc biệt khuyến khích các quý vị phụ huynh quan tâm hãy đọc, vì sự đánh giá cao của quý vị đối với giáo dục song
ngữ cũng là điều quan trọng hàng đầu trong mối quan hệ hợp tác giữ chúng ta (với nhà trường) để mang lại trải nghiệm
giáo dục tốt nhất cho con bạn.

Liên kết: https://educlusterfinland.fi/content/Bilingual_Advantage_Position_Paper_Finland_2020.pdf

Máy điều hòa không khí

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, húng tôi xin cảm ơn tập thể cộng đồng nhà trường vì những nỗ lực to lớn
trong các hoạt động gây quỹ năm 2019 cho thiết bị điều hòa không khí. Số tiền quyên góp được đã trường có điều kiên
mua thêm 3 máy điều hòa không khí  và đã được lắp đặt trong lớp 1 và Lớp 4-6 vào giữa tuần trước. Có thể nói không
hề quá rằng đã có một vài ngày cực kỳ nóng trong năm nay mà các học sinh và nhân viên Lớp 4-6 của chúng tôi đã phải
chịu đựng  Tôi vô cùng hài lòng về kết quả đạt được và tôi cũng hy vọng rằng các máy điều hòa không khí sẽ giúp nâng
cao chất lượng học tập của các em.

Năm tới, chúng tôi sẽ gây quỹ cho giai đoạn cuối cùng của việc lắp đặt máy điều hoà không khí cho các lớp học ở tầng
trệt. Hội đồng trường thực hiện lấy báo giá để thông báo về chuỗi hoạt động gây quỹ mà cộng đồng nhà trường có thể
gây dựng vào năm 2021.
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---

Mong sớm được gặp lại các quý vị phu huynh tại trường. Nếu tôi chưa có cơ hội gặp trực tiếp quý vị, xin hãy đến chào
và nói lời chào để tôi được biết mặt đặt tên!

Trân trọng,
Stanley

Tin tức và thông báo
Ngân hàng học đuờng
Ngân hàng Trường học sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi tiết kiệm thường xuyên đã
sử dụng dịch vụ ngân hàng trong Học kỳ 1. Chúng ta đã tiết kiêm cùng nhau và đã giúp trường quyên góp được 137,50
đô la!  Mặc dù COVID đã gây ra một sự gián đoạn lớn nhưng chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tập lại thói quen tiết kiệm
của mình từ tuần tới.

Xin hãy nhớ rằng ngày Ngân hàng Học đường là ngày thứ Năm hàng tuần.

Lịch năm 2021
Lịch 2021 sẽ có tất cả các tác phẩm của các em học sinh sẽ được bán từ Thứ Tư, 9/12 với giá $ 15 mỗi cuốn! Lịch sẽ có
sẵn để mua từ Văn phòng Lễ tân trong giờ học.

Lịch năm nay rất đặc biệt, vì các chủ đề trên mỗi trang thể hiện sự đa dạng và tài năng sáng tạo của các em trong ngôi
trường xinh đẹp của chúng ta! Chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội để thực hiện các hoạt động gây quỹ trong năm nay,
vì vậy sự ủng hộ của các bạn với bộ lịch sẽ rất được trân trọng!

Những cuốn lịch là món quà Giáng sinh tuyệt vời, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn chọn một cuốn cho chính mình, ông
bà, hàng xóm và bạn bè ... và có thể là ông bà, hàng xóm và bạn bè của họ ...

Gây quỹ bán đồng phục cũ
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Hội đồng trường đang xem xét tổ chức một đợt quyên góp bán đồng phục cũ vào sáng thứ Sáu, 11/12, (bây giờ phụ
huynh đã được phép trở lại truờng) Chúng tôi sẽ thiết lập các quầy hàng để quý vị phụ huynh có thể mua được những
đồng phục cũ chất lượng tốt (cũng như Lịch năm 2021!)

Xin lưu ý rằng sự kiện này sẽ là một hoạt động gây quỹ cho trường. Bất cứ ai muốn cung cấp đồng phục đã qua sử
dụng sẽ  làm như vậy như một khoản quyên góp. Chúng tôi khuyến khích các gia đình có thể muốn bán đồng phục đã
qua sử dụng của họ qua hoạt động này thay vì xem xét các phương tiện khác như Facebook Marketplace.

Thông tin chi tiết sẽ đến vào tuần tới!

Động cơ chạy không tải
Một lời nhắc nhở thân thiện rằng hiện nay phụ huynh được hoan nghênh đến đón và trả trẻ tại trường, xin vui lòng đảm
bảo rằng nếu bạn lái xe đến, vui lòng tắt động cơ khi bạn đến nơi và / hoặc khi xe của bạn đứng yên. Điều này giúp
thông thoáng không khí cho những người khác đang đợi gần đó, cũng như giúp bảo vệ sức khỏe của mọi người trong
cộng đồng trường học.

Sự kiện sau giờ học cho sinh viên
Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các ý kiến cho việc mở lại lớp học bóng đá sau giờ học vào năm 2021. Hãy theo dõi để
biết thêm thông tin sắp tới.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi cũng đang tìm kiếm sự quan tâm cho những sinh viên có thể muốn tham gia Câu lạc
bộ Lập trình Máy tính sau giờ học. Vui lòng xem tờ rơi bên dưới và đăng ký với Digimakers nếu bạn muốn tham gia!
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Sự kiện dành cho các em học sinh
Trong hai tuần qua, chúng tôi đã nhận được một số thông báo từ các nhà cung cấp với các chương trình khác nhau mà
bạn và gia đình bạn có thể quan tâm:
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