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Bản tin trường Tiểu Học Abbotsford

Những sinh hoạt sắp tới

Thứ Hai 16/03
Lớp Vỡ Lòng học về Phòng cháy
Chữa cháy 

Thứ Sáu 20/03
Ngày Toàn Quốc chống Bắt Nạt
Lớp Vỡ Lòng Ăn mừng thành quả
học tập 9g20 - 10 sáng
10g30-12g trưa; các em có buổi
picnic với chú gấu nhồi bông

Thứ Sáu 20/03
Lớp 4-6 Sinh hoạt thể dục thể thao
ở trường Richmond West

Thứ Sáu 27/03
Ngày cuồi học kỳ - Tan trừng lúc
2g30

National Ride2School
Day

Ngày toàn quốc đạp xe
đến trường
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21/04
Chụp hình ở trường

Thứ Tư 6/05
Thi chạy việt dã

Thứ Hai 11/05
Ngày Họp Bàn Giáo Án
Học sinh nghỉ học

Thứ Sáu 07/08
Ngày Họp Bàn Giáo Án
Học sinh nghỉ học

 Thứ Ba 03/11
Ngày Họp Bàn Giáo Án
Học sinh nghỉ học
 

 Họp toàn trường Nhóm phụ
trách
 Thứ Sáu 20/03 - Lớp  F1 (Anh
văn)
Thứ Sáu 27/03 - Lớp F2 (Tiếng
Hoa)

Ở trường Abbotsfrod chúng tôi khuyến khích
các em tham gia sinh hoạt này được tổ chức

vào ngày Thứ Sáu 13/03.  Trên 35,000 học sinh
trên toàn quốc tham dư chương trình này.  Học
sinh (và cả người lớ) có thể đi xe đạp, đi bộ hay

đi scooter đến trường.

Ride2School nói lên tầm quan trọng của việc
giúp trẻ năng động  Ở trường chúng ta hiện có

nhiều em đi bộ, đạp xe hay đi scooter đến
trường.  và Ride2 School là dịp để cho các em

thấy những sinh hoạt không buồn chán như các
em nghĩ.

Khi tham dự Ride2School, các em sẽ được
tham gia vào cuộc rút thăm trúng thưởng hào

hứng.
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Học sinh trường cạo trọc đầu và cần sự hổ trợ của quý vị!!

TNăm nay các em sẽ tham gia sinh hoạt The World's Greatest Shave nhằm giúp đở những người bị bệnh

ung thư máu. Chỉ cần $33.00 là chúng ta có thể hổ trợ tinh thần những gia đình khi nhận được tin dữ

này.  Do đó các em sẽ cạo trọc đầu để hổ trợ 41 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.  

Muốn biết thêm chi tiết phụ huyh có thể lên trang mạng:

 https://secure.leukaemiafoundation.org.au/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?

Referrer=%26Referrer%3ddirect%252fnone&TeamID=117949

https://secure.leukaemiafoundation.org.au/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?Referrer=%26Referrer%3ddirect%252fnone&TeamID=117949
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hoặc quý vị có thể cho tiền vào hộp nhỏ màu xanh dương đặt tại văn phòng trường.

Xin cám ơn sự hổ trợ của quý vị . Nhóm ủng hộ việc cạo trọc đậu: Jack, Sammy, Grace và Hazel

Đại diện học sinh báo cáo
E m  E u g e n i a

Xin chào tất cả!!!
Hôm nay có một số bạn học ở trường làm một việc rất can đãm
đê giúp cho World’s Greatest Shave.  Đúng như tên của sinh hoạt
này, các bạn sẽ cạo đầu để gây quỹ cho Tổ chức giúp những
người bị Ung Thư máu.  Đó là các bạn Sammy, Haxel, Grace,
Gabriel, Violet và Jack.  Các bạn sẽ cạo trọc đầu hay nhuộm tóc. 
Tuần này chúng em có một tuần học rất bình thản.  Xin hẹn vào
kỳ tới.

Em Eugenia
Đại diện học sinh

Hiệu trưởng báo cáo
C ô   A M A N D A  N O R T O N - S M I T H

Cùng phụ huynh, thân hữu và học sinh của trường,
Tôi xin được đính chính là trong bản tin vừa qua tôi
có ghi là chị Eve Aston-Tham là phó Chủ tịch Hội
Đồng Nhà Trường. Đúng ra là người ời sẽ giữ chức
vụ này trong năm nay là chị Ngerng Eng Ng (hay là
Alfie). Tôi xin thành thật cáo lỗi cùng 2 phụ huynh
này,
 
 

Thông tin về cách đối phó với bệnh COVID-19 (Coronavirus) ở trường Abbotsford
Vào ngày Thứ Năm 12/03, Cơ Quan Y Tế Thế Giới (World Health Organisation) tuyên bố bệnh
COVID-19 (Coronavirus) là một đại dịch.  Do đó để đối phó với bệnh dịch này, chúng tôi có
chướng trình hành động như sau:
Vệ Sinh
Chúng tôi sẽ nhấn mạnh cho học sinh hiểu rõ những quy định về vệ sinh cá nhân như: phải rửa
tay trước và sau khi ăn, rử tay cẩn thận sau khi sử dụng nhà vệ sinh
Đi du lịch ngoại quốc
Nhà trường sẽ kêu những gia đình nào vừa đi ngoại quốc về và hỏi về bất cứ triệu chứng nào gia
đình đang có.  Không phải chúng tôi muốn xâm phạm về những chi tiết riêng tư của
gia đình quý vị, những là chúng tôi cần biết để bảo đãm an toàn cho cả trường.
Nếu quý vị có người thân nào vừa đi ngoại quốc về xin hãy cho trường biết ngay.
Bô Giáo Dục vừa đề nghị là những cuộc du khảo bên ngoài nước Úc và những sinh hoạt khác
cần được tạm đình chỉ.   Dối với trường việc tổ chức cho học sinh đi viếng thăm trường kết nghĩa
ở Trung quốc năm nay sẽ có thể không tiến hành.
 Dấu hiệu mắc bệnh
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Nếu quý vị hay con trẻ có những dấu hiệu tương tự như bị cúm, thì xin hãy ở nhà, đừng ra
ngoài.  Dấu hiệu như bệnh cúm: đau cổ, chảy mũi, đau nhức toàn thân, mệt mõi, tiêu chãy hay ói
mữa.
Số điện thoại liên lạc
Xin hãy báo cho trường biết ngay nếu quý vị thay đổi số điện thoại hay địa chỉ điện thư.
Điều này rất quan trọng trong trường hợp chúng tôi cần liên lạc về những tin tức như trường phải
đóng cửa.
Nếu trường phải đóng cửa
Trường chỉ đóng cửa khi có lệnh của Bộ Giáo Dục.  Nếu trường hợp này xảy ra, trường và Bộ sẽ
cùng nhau bàn thảo để chọn cách thích hợp nhất cho hoàn cảnh của trường.  Hiện thời trường
Abbotsford vẫn mở cửa như thường lệ.

Muốn biết thêm chi tiết
Mốn biết thêm chi tiết và những chi tiết cập nhật nhất xin hãy lên trang mạng của Bộ Giáo Dục và
Cơ Quan Y Tế Thế Giới (WHO)
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Điều quan trọng là chúng ta phải có lòng thân ái và thông cãm nhau.  Chúng ta sẽ cùng nhau
vượt qua khó khăn.

Sốc phản vệ và dị ứng
Ở trường có những em học sinh bị phản ứng rất nặng khi tiếp cận những thức ăn như mè, sữa,
hột điều và đậu pistachio.  Do đó xin phụ huynh lưu ý tránh cho trẻ mang đến tường những thức
hay nước uống có những thứ vừa kể trên.  Chúng tôi không cấm chỉ xin quý vị hãy cẩn thận
khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ mang đến trường. Và cũng xin phụ huynh nhắc nhở trẻ phải rửa
tay cẩn thận trước và sau khi ăn.

Thông tin thêm về cách chọn lựa Hiệu Trưởng mới  Trường đã cho đăng thông tin về việc
tuyển chọn Hiệu trưởng trên trang mạng của Bộ.  Hạn chót là ngày 22/03.  Sau đó là hội đồng
phỏng vấn sẽ được thành lập.  Hội Đồng phỏng vấn gồm Chủ tịch HĐNT, Đai diện Bộ, Hiệu
trưởng một trường khác, một đại diện phụ huynh (thành viên của HĐNT) và một đại diện nhân
viên của trường.  Thầy cô ở trường đã chọn người đại diện mình và HĐNT cũng đả chọn phụ
huynh đại diện họ.

Năm 2020 - Tái duyệt chương trình làm việc của trường
Bộ Giáo Dục quy định mỗi 4 năm các trường phải xem lại chương trình giãng dạy ở trường. 
Cuối năm nay,học kỳ 4, là thời gian tái duyệt ở trường (2017-2020).  Chúng tôi đánh giá những
việc đã thực hiện được trong thời gian qua.  Chúng tôi cần sự tham dự của tất cả nhân viên, của
các học sinh và  của cộng đồng nhà trường.
Phần đánh giá và tự đánh giá sẽ giúp trường tìm được những điểm tốt cần được duy trì và cải
tiến lại những điễm cần phải sửa đổi.  Từ đó đưa ra chương trình làm việc cho thời gian sắp tới.
Thầy cô đã đưa ra 4 điểm chánh của 3 năm vừa qua và tiếp tục phần đánh giá.  Học sinh cũng
được hỏi ý kiến, đánh giá của các em về trường.  Công đồng nhà trường cũng có dịp đóng góp ý
kiến qua buổi họp phụ huynh vừa qua.  Sắp tới quý vị cũng còn dịp đóng góp thêm ý kiến về việc
làm của trường.

Phụ huynh tình nguyện đến phụ ở trường:  Có nhiều cách phụ huynh có thể đến phụ ở
trường, như giúp trong lớp học: đọc sách với các em. phụ làm cách thiết bị trợ giáo.  Hoặc quý vị

https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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có thể giúp làm vườn, trong thư viện hay trong giờ thủ công hay b6a1t cứ lãnh vực nào mà quý vị
có thể phụ được.
Muốn giúp trong lớp học, quý vị cần bàn với thầy cô phụ trách lớp của trẻ trước,  Quý vị có thể
thu xếp giớ nào thuận tiện cho quý vi và thầy cô.  Còn nếu quý vị có thể giúp trong những việc
ngoài lớp học như làm vườn thì có thể đến gặp cô Amanda hay Deanne.
Muốn tình nguyện đến giúp trường phụ huynh cần có:
Giấy xác nhận Working With Children’s (WWCC).  Quý vị có thể đến lấy bản copy. 
Tham gia buổi hướng dẫn trước khi bắt đầu, mục đích là giúp cho quý vị hiểu qua trách nhiệm
của người thiện nguyện.
 
Mua đồng phục  
Quý vị có thể đến mua đồng phục ở cửa hàng Dobsons, vùng Hawthorn.  Quý vị cũng có thể
đặt mua trên mạng và cửa hàng Dobsons không tính thêm lệ phí giao hàng.  Quý vị có thể lên
mạng đặt mua như lúc trước khi lên trang mạng của trường.  Hoặc quý vị có thể lên trang mạng
của Dobsons (nhưng phải nhớ chọn cửa hàng ở vùng Hawthorn).  Tôi xin nhắc quý vị nào có thẻ
Health Care Card, cần giúp đở thì có thể đến trường nhờ cô Caroline làm đơn xin đồng phục
miễn phí qua State School Relief.
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SENTRAL

ONLINE LUNCH ORDERS

https://sentral.abbotsfordps.vic.edu.au/portal2/#!/login
http://beaverstail.com.au/lunch
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