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BẢN TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC ABBOTSFORD

Những sinh hoạt sắp tới
 

Thứ Hai 13/07
Học kỳ 3 bắt đầu
  

Thứ Tư 29/07 
              Học sinh nghỉ học ngày này
Họp Phụ huynh/giáo viên:

10g sáng – 6g chiều  

Thứ Ba 04/08  
Họp Phụ huynh/giáo viên:

4g chiều – 6g chiều

Thứ Năm 06/08 
Họp Phụ huynh/giáo viên:   
4g chiều – 5g chiều

Đại diện học sinh
báo cáo
E m  G R A C E

Xin chào tất cả!! Đây là Grace. 
Học kỳ này là một học kỳ nhiều xáo
trộn.  HỌc ở nhà uqa mạng là một
kinh nghiệm mới lạ, và cuối cùng thì
chúng em cũng được trở lại trường,
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Thứ Ba 03/11
Họp bàn giáo án
Học sinh nghỉ học ngày này.

 

và chấm dứt học kỳ 2 bằng việc
mặc cải trang (không phải mặc đồng
phục.)  Số tiền gây được sẽ được
chuyển đến cho cơ quan UNICEF
cứu trợ Covid-19.
Xin cám ơn tất cả thầy cô đã làm
việc cật lực để giúp các em học
trong lúc cô lập, và cám ơn cô
Lynne đã đứng ra đãm nhận trách
nhiệm khó khăn này. 
Xin nhớ luôn rữa tay, giữ khoãng
cách an toàn và KHÔNG HO vào
người đối diện (Em nghĩ rất gớm).
Xin chúc tất cả một kỳ nghỉ an lành
và luôn giữ ấm.

Hiệu trưởng báo cáo
C ô  LY N N E  K E M P

 

Trước hết xin cám ơn quý vị đã hổ trợ trường trong thời
gian khó khăn này nhằm giúp duy trì việc học của các
em trong một môi trường an toàn.

Họp phụ huynh/giáo viên sẽ diễn ra vào tuần lễ thứ 3 và
thứ 4 của học kỳ tới. 

Phụ huynh và thầy cô sẽ dùng điện thoại hay qua video.  Lịch trình như sau:

Thứ Tư 29/07              10g sáng – 6g chiều:  Học sinh nghỉ học ngày này

Thứ Ba 04/08                4g chiều – 6g chiều

Thứ Năm 06/08            4g chiều – 5g chiều

Ngày Thứ Sáu 07/08 sẽ không phải là ngày học sinh được nghỉ học như đã thông
báo lúc trước.

Chúng tôi sẽ có thông báo sau về việc lấy hẹn để họp phụ huynh.

Tu bổ trường:  Bức tường trên Albert Street sẽ được phá bỏ vì không an toàn,  Bộ Giáo
Dục sẽ tài trợ để dựng rào.
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Bộ Giáo Dục vẫn tiếp tục khuyên là cố gắng duy trì việc hạn chế phụ huynh/giám hộ vào
trường

Chương trình School Banking (Gửi tiền ở trường) sẽ đình chỉ cho đến khi có quyết
đinh) mới. 

Môt lần nữa xin cám ơn sự kiên nhẫn và nổ lực của quý vị trong suốt học kỳ này.

Xin chúc quý vị mọi điều an lành.

Cô Lynne Kemp

Quyền Hiệu Trưởng

Trường Tiểu Học Abbotsford

Chủ tịch Hội Đồng Nhà Trường báo cáo
 

Hội Đồng Nhà Trường vui mừng báo cho quý vị rõ là chúng tôi đã chọn được hiệu trưởng
mới cho trường vào học kỳ tới.  Thầy tên là Stanley Wang.  Thầy học ở Melbourne, dạy
ngôn ngữ và có thể nói 5 ngôn ngữ như tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đại hàn
và ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh.
Trong suốt sự nghiệp, thầy nhận được nhiều bằng khen thưởng nổi tiếng.  Thầy đã biết
nhiều quyễn sách và được trình bày trong các cuộc họp ớ Úc và Đài Loan (Taiwan). Hiện
thầy đang giữ chức Quyền Giám Đốc về dạy tại Đài Loan.
Tuy nhiên vì tình trạng đại dịch, thầy Stanley chỉ có thể bắt đầu làm việc ở trường vào
ngày Thứ Hai 31/08 sắp tới.  Tôi hy vọng là tất cả quý vị sẽ nồng nhiết đón chào thầy
Stanley khi thầy bắt đầu làm việc ở trường.  Cô Lynne Kemp sẽ tiếp tục làm việc ở trường
để mọi việc không bí xáo trộn và hổ trợ thầy Stanley khi thầy về Melbourne.
Nhân dịp này cũng xin cám ơn cô Lynne đã nhận một trách nhiệm khó khăn trong thời
gian đại dịch với những trọng trách như thu xếp để các em học trên mạng lúc cô lập.  Và
cô Lynne đã chúng tỏ tài năng lãnh đạo của cô.

Cô Virginia Dods
Chủ toi5ch Hội Đồng Nhà trường
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SENTRAL

ONLINE LUNCH ORDERS
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