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Kính thưa Phụ Huynh / Giám  Hộ ,                                           
Chào Mừng Năm Học 2020!                                                    
Là một niềm vui khi chúng tôi  hân hạnh được chào 
đón tất cả học sinh và gia đình của năm học 2020 đến 
với trường  . Chúng tôi đặc biệt chào đón học sinh lớp 
Căn Bản  (Prep)  và mong muốn được xem các em phát 
triển trong môi trường học tập của trường  trong suốt 
thời gian bảy năm tới  . Chúng tôi cũng có nhiều học sinh khác chuyển đến học tại trường chúng ta ở nhiều 
cấp bậc  khác. Chúng tôi xin đón nhận tất cả vào cộng đồng  trường và mong muốn được gặp gỡ để được 
quen biết .Những nền tảng về giá trị đạo đức xã hội của trường bao gồm :Sự Tôn Trọng,Hội Nhập,Thành 

Tích,Cộng Đồng và Kỳ Vọng , và giá trị mà học sinh chúng ta sẽ tập trung triễn khai trong học kỳ một nầy là “ Cộng Đồng ““Cộng 
Đồng –có nghĩa là chúng tôi đón nhận tính đa dạng của địa phương và chào đón mỗi gia đình đến với cộng đồng trường Spring 
Parks dựa trên quan niệm mỗi cá nhân  đều có những gì đó để học hỏi và đóng góp cho nhau “ 

Nhân Viên Mới Của Trường Spring Parks:                                                                                                                                                                 
Cô Lucy Cheng và Ông Simon Stroud trở lại làm việc tại trường Spring Parks trong năm nay, và cô Winterbottom đã yêu cầu nghỉ 
thêm 3 học kỳ nữa để theo đuổi đam mê của cô ở một nơi gần nhà.Cô Lyons và Shahsavand sau khi nghỉ hộ sinh cũng đã trở 
về .Cô Lyons sẽ dạy môn Nghệ Thuật tại nhánh Tây và cô Shahsavand sẽ cùng làm việc với cô Hill  trong vai trò là nhân viên An Sinh 
Học Sinh. Rất tiết khi cô Humble và cô Yates phải rời trường chúng ta vào cuối năm 2019, nhưng vì có nhiều nhân viên đã trở lại 
làm việc sau khi nghỉ phép dài hạn, cho nên không có chổ tróng để bổ nhiệm cho hai cô tiếp tục làm việc tại trường Spring 
Parks.Tôi xin chúc những điều tốt nhất đến với hai cô ở bất cứ nơi nào hai cô được nhận dạy. 

Playgroup Hoạt Động Trở Lại: 
Bắt đầu từ thứ Ba 11Tháng 2, chương trình vui chơi miễn phí dành cho trẻ em chưa tới tuổi đến trường được gọi là  Playgroup  
một lần nữa sẽ được hoạt động  trở lại tại nhánh Tây.Chúng tôi xin được chào đón tất cả mọi người đến tham gia! Playgroup sẽ 
hoạt động vào các buổi sáng Thứ Ba trong thời gian hai giờ bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 11giờ . Xin vui lòng gọi văn phòng trường để 
biết thêm thông tin, hoặc quý vị đích thân đến trường!  

Câu Lạc Bộ Ăn Sáng:                                                                                                                                                                                                  
Sẽ bắt đầu tại cả hai nhánh trường vào ngày Thứ Hai 3/2. Bữa ăn sáng sẽ bắt đầu từ 8g15 trong phòng học nghệ thuật thuộc 
nhánh Tây, và phòng LEC nhánh Valleỵ.Hoan nghênh các em đến để giao lưu với các bạn của mình cùng với vài món ăn như món 
ăn làm bằng ngủ cốc ,bánh mì nướng,nước trái cây hoặc trái cây.Những em đến trường trước 8g30 phải đi thẳng vào phòng học 
Nghệ Thuật ( nhánh Tây) hoặc phòng LEC(nhánh Valley) và đợi cho đến 8g30. Các em không cần phải ăn nếu đã ăn xong ở nhà, 
nhưng không nên đi trong khu vực trường khi không có người giám sát. 

Bầu Cử Hội Đồng Trường 
Ngày bầu cử Hội Đồng Trường sắp đến. Hội đồng trường là một phương tiện tuyệt vời để quý vị có thể tham gia vào hoạt động 
của trường . Một gói thông  tin riêng biệt sẽ gởi về nhà để thông báo về bầu cử hội đồng trường trong thời gian gần nhất. Chúng 
tôi có ba ghế trống  trong Hội Đồng Trường dành cho đại diện phụ huynh.Vui lòng đăng ký tham gia hội đồng trường . Chúng ta sẽ 
họp hai lần trong một học kỳ vào một ngày Thứ Hai lúc 6giờ tối. Buổi họp thông thường không quá 1 tiếng đồng hồ.Đây là một cơ 
hội để quý vị có tiếng nói trong trường Spring Parks. 

Chính Sách Chia Sẻ Thực Phẩm:                                                                                                                                                                                         
Mục đích:                                                                                                                                                                                                                      
Điều quan trọng là giảm thiểu rủi ro cho học sinh bị dị ứng và phản ứng phản vệ trong trường chúng ta. Chính sách chia sẻ về thực 
phẩm sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho những học sinh có triệu chứng nầy. Một chính sách như vậy cũng có thể được xem xét để hỗ 
trợ sức khỏe và vệ sinh chung của học sinh. Chính sách chia sẻ thực phẩm của chúng tôi có thể được tìm thấy thêm trong bản tin. 

Tôi mong được gặp những gia đình mới, và đón nhận sự trở lại của những gia đình đã là một thành viên của cộng động trường 
thật tuyệt vời của chúng ta . 
                                                                                                                                                                                                                                                  
Julie Fisher : Hiệu Trưởng  

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 3/2/2020                                                    
07/2: Lễ chào cờ: 3g00                                                    
11/2: Nhóm Playgroup bắt đầu                                          
14/2: Lễ chào cờ: 3g00                                                   
18/2: Lớp3&4 tham quan trường Woodleigh 



Trong buổi chào cờ cuối cùng của năm 2019, chúng tôi có 
công bố tên các em được chọn làm lảnh đạo học sinh cho 

năm 2020 trước đám đông bao gồm những gia đình,thân hữu và cộng đồng trường. Các em lãnh đạo học sinh lớp 6 đã 
bàn giao huy hiệu cho những em lãnh đạo mới .Đây là một ngày thật vui đối với các em học sinh lớp 5 và tôi xin giới 
thiệu đến quý vị tên các em được chọn như sau:                                                                         

Lảnh Đạo Học Sinh Năm 2020:  

Mục đích: Điều quan trọng là giảm thiểu rủi ro cho học sinh 
bị dị ứng và phản ứng phản vệ trong trường chúng ta. Chính 
sách chia sẻ về thực phẩm sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho 
những học sinh có triệu chứng nầy. Một chính sách như vậy 
cũng có thể được xem xét để hỗ trợ sức khỏe và vệ sinh 
chung của học sinh.  
Nguyên Tắc Bao Quát :Tất cả các thành viên của cộng 
đồng nhà trường cần lưu ý rằng học sinh không được trao 
đổi hoặc chia sẻ thực phẩm và chỉ có thể ăn thực phẩm được 
cung cấp hoặc chấp thuận bởi cha mẹ của các em. 
Tất cả nhân viên có trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh và 
học sinh về lý do và chi tiết của chính sách này. 
Nhân viên sẵn sàng phục vụ về vấn đề nầy nếu cần . 
Thực Hiện: -Vào mỗi đầu năm, trường sẽ thông báo cho 
phụ huynh về chính sách Chia sẻ thực phẩm trong bản tin 
của trường. 
-Khi trẻ tổ chức sinh nhật, các thực phẩm không được phép 
phân phối cho lớp, ví dụ: một hộp bánh cupcake, túi kẹo. 
Điều này áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm.                          
-Một loạt các hoạt động học tập và có liên quan đến trường 
học có thể bao gồm việc xử dụng thực phẩm.                             
-Thông báo sẽ được cung cấp cho bất kỳ loại thực phẩm nào 
được sử dụng trong các hoạt động nầy như là một phần của 
lớp học hoặc chương trình học toàn trường. 
Chi tiết sẽ được cung cấp cho giáo viên lớp liên quan đến học 
sinh bị dị ứng. Thông tin nầy phải được giáo viên xem xét vào 
những thời điểm đặc biệt như các bữa tiệc trong lớp, trại hè 
và ngủ đêm trong trường. 
Giáo viên sẽ được nhắc nhở về chính sách nầy tại cuộc họp 
nhân viên đầu tiên mỗi năm và được khuyến khích lên kế 
hoạch một buổi học trong lớp để giáo dục học sinh về chính 
sách và lý do tại sao chia sẻ thực phẩm không phải là một 
hành vi an toàn. 

Chính Sách Vắng Mặt Trong Ngày Học 

Các hướng dẫn mới xung quanh việc vắng mặt đã được Chính 
phủ đưa ra vào đầu năm 2018.                                                       
Với sự ghi nhận  của chúng tôi về việc vắng mặt qua Sentral, 
chương trình sẽ tự động gửi tin nhắn cho mọi gia đình nếu 
cuộc gọi điện thoại không được thực hiện để giải thích sự 
vắng mặt của học sinh (lúc 10 giờ sáng) Phụ huynh dự kiến sẽ 
liên lạc với nhà trường và thông báo cho chúng tôi biết lý do 
cháu nhà vắng mặt.                                                                               
Như quý vị có thể tưởng tượng, việc kiểm tra sự vắng mặt 
mỗi ngày, đảm bảo rằng dữ liệu là chính xác và sau đó thực 
hiện các thay đổi cần thiết sau khi một thành viên gia đình đã 
gọi đến, có thể khá tốn thời gian. Vui lòng đảm bảo rằng quý 
vị đã thông báo cho trường biết trước  hoặc cho biết vào ngày 
vắng mặt của con em quý vị.                                                                  
Một tin nhắn có thể để lại nếu điện thoại trường bận.                  
Cuối cùng, xin nhắc nhở rằng tiếng chuông đầu tiên sẽ reo lên 
vào lúc 8 giờ 50 phút, cho phép trẻ em tiếp cận với không 
gian học tập để lấy bất cứ thứ gì các em cần ra khỏi túi và đến 
lớp. Giờ học chính thức bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Rất khó cho 
giáo viên và những em học sinh khác khi có học sinh vào lớp 
lúc 9.10 hoặc 9,20 hoặc thậm chí muộn hơn - như trường hợp 
năm ngoái. Việc học sinh đến muộn ảnh hưởng đến tất cả mọi 
người, vì vậy hãy đặt mục tiêu cho con quý vị đến trường lúc 
8:50 giờ sáng.  

 

Chính Sách Chia Sẻ Thực Phẩm  -Học sinh không được phép chia sẻ thức ăn. Học sinh sẽ 
được giáo viên nhắc nhở về việc không chia sẻ hoặc           
trao đổi thực phẩm vào những thời điểm thích hợp như thời 
gian ăn nhẹ và giờ ăn trưa. 
-Nếu học sinh bị phát hiện chia sẻ hoặc tráo đổi thức ăn, giáo 
viên lớp sẽ nhắc nhở về vấn đề này với học sinh. 
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