
 

 

Newsletter 6, 11 May, 2018 
 

Message from the Principal 
 
 

Dear Parents, Guardians and Friends,  
 
Mother’s Day  
On Wednesday our school held its annual Mother’s Day 
Stall providing the children with an opportunity to buy little 
gifts for their mums. Such stalls are not able to happen 
unless we have a dedicated group of helpers to prepare the 
gifts and then to sell the gifts on the day. Can I please 
acknowledge the hard work of Trudy Whitfield who co-
ordinates the Mother’s Day Stall and also our wonderful 
helpers including Ashleigh Best, Freda Kapodistrias, Kerri 
Dorgan, Margaret White, Lina Szentmiklossy, Jane Zahra 
and Tram Le. 

 
On Wednesday afternoon, we also drew our Mother’s Day 
raffle prizes.  Congratulations to 1st Prize Dustin Cain 
brother of Max Cain Rm 16, 2nd Prize Harry Luu Rm 18 & 3rd 
Prize Sarah Nguyen Rm 18.  We hope you enjoy your prizes! 
 
Happy Mother’s Day to all mothers. 
 
National Assessment Program – Literacy and Numeracy 
(NAPLAN) tests 2018 
All students in years 3 and 5 in schools across Australia will 
undertake the same tests on the same days next week. 
Students have their skills assessed in reading, writing, 
language conventions (spelling, punctuation and grammar) 
and numeracy.  Students can be assured that the 
assessments will give them an opportunity to show what 
they have learned in class. All students are encouraged to 
participate in the national tests and special provisions are 
made to meet the needs of individual students with special 
needs. 

 
Whole School Review 
In previous newsletters I have shared with our community 
that this term our school will be conducting our Review. 
Our School Review will commence on Monday 21 May 
providing an opportunity to look at our data and learning 
journey over the last 4 years and plan for the strategic 
directions for St Albans East Primary School for the next 4 
years.  
 
We have scheduled time during the review process for 
parents to come together and share their thoughts  
about our school. This day is scheduled for Tuesday 12 June 
at 9am in the staffroom. We would love to see you there. 
 
Student Attitudes to School Survey  

Each year, our Year 5 and 6 students complete an 
important survey from the Department of Education. In 
2018, year 4 students will also complete this survey. This 
survey gives us important information about the 
connections our students have with our school, the 
teachers and their peers. It also gives us information about 
behaviour and how engaged they are in their learning. 
Students will be completing this survey in the next few 
weeks. 

Victorian Reading Challenge – The Victorian Premiers’ 
Reading challenge is now 
open at St Albans East 
Primary School. Regular 
reading from an early age 
is vital for success at 
school and has lifelong 
benefits. The Challenge 

encourages children to read more and promotes a love of 
reading. It also supports the Education State target to have 
more students reaching the highest levels of achievement 
in reading. We encourage all students to participate. 

The Challenge for schools is now open and will run until 
Friday 7 September 2018. 
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Prep Enrolments for 2019  
Prep enrolments for 2019 have already commenced. If 
you have a child who will be coming to our school for the 
first time in 2019, please complete an enrolment form,  
 

(available from the office) at your earliest convenience.  
 
School tours for 2019 enrolments: 
 

Friday 7 September 9:30am 

Friday 25 May 9:30am    
 
Tuesday 19 June 9:30am  
 
Tuesday 7 August 9:30am  

 

School Council Meeting 

Our next School Council meeting is on Tuesday 15 May at 
7:00pm in the staffroom. 
I would like to encourage parents and community 
members to attend our School Council meetings as a 
guest.  Please contact Paul Busuttil if you are interested in 
assisting or attending School Council meetings. 
 
Paul Busuttil 
Principal 
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Pupil of the Week 2018 Term 2 – Week 4: 11-05-2018 

Yr Lvl Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
All 

For working diligently using both 
positive and negative number when 
developing “Growing Patterns” 

Tu Van Nguyen & 
Tracey Vuong 

5/6 
21 –  

Mr Lin 
All 

For always participating in class 
discussions. Well done! 

Sengi Kayitare 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
All 

For taking part in class activities. 
Jonathan McKeown  

5/6 
24 – 

Mr Zaitzev 
Respect 

For being respectful of his peers 
Luis Vo 

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
Respect 

For being polite and helpful to a new 
teacher 

Rohi  

3/4 
2 –  

Mr Mussel 
All 

For trying her best when writing her 
narrative. Well done and keep up the 
good work! 

Marlene Gbeleyee  

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
Learning 

For working hard and explaining her 
thinking in Maths 

Eve Denley 

3/4 
7 –  

Miss Dimitrijevic  
Learning 

For solving 4 and 5 sigit addition and 
subtraction problems using multiple 
stratagies 

Bao nguyen 

3/4 
8 –  

Ms Petrucelli 
All 

For excellent use of similes and 
descriptive words in her writing Fili Senentenari  

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
All  

For her enthusiasm for learning and for 
always trying her best Joy Sione 

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis Learning 
For trying his best when writing his 
procedure Duy Pham 

1/2 
13 –  

Mr Coleman 
Respect & 

Responsibility 
For listening to the teacher and working 
hard on his writing skills 

Shayan Tanoli 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All  

Great retelling of a story he read 
independently 

GJ Isaako  

1/2 
15 –  

Mrs Gooderham 
All 

For always being willing to help other 
people  

Memory Fagasoaia  

1/2 
16 –  

Miss Prevolsek 
All 

For independently reading for 25 
minutes and making predictions during 
his reading. Well done! 

Steven Huynh  

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
Learning 

For writing all the sounds she can hear 
in words. Well done Isabella! Isabella Radas  

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
Learning & 

Responsibility 
For writing the first letter sound he can 
hear in words during writing. Alex Nguyen  

Prep 
19 –  

Mr French 
All 

For listening to instructions during class 
time Ethan  

Prep 
22 –  

Mrs Tran 
Learning 

For writing a complete sentence using 
words on the board. Well done! Hanson Pham 

P.E. Mr Sherwill All 
For displaying leadership skills and 
organising a game of Newcombe Lachlan Tran (rm 8) 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
Cooperation & 
Responsibility 

for sharing how to calibrate Sphero 
Jordan Huynh  

Visual Art Mrs Price Learning  
For making a fantastic start to his 
Plushie  

Chiraq Chawla  

Performing 
Art 

Mr  
Max Barker 

All 
Consistent great effort in Performing 
Arts. 

Trang Ngo 

Auslan Sonia All 
For being a helpful member of class and 
enjoying his Auslan skills Lewis Nguyen (rm 11) 

Auslan Sonia  All 
For waiting patiently and following all 
instructions in Auslan Duy Pham (rm 11) 

 



 

 

 Newsletter 6, 11 May, 2018 

 
 
 

Vietnamese families  

27th APRIL – 8th JUNE 2018 

Fridays 9 – 11am 

SAEPS Community Room 

(Vietnamese interpreter will be present) 

The program helps parents to: 

 Understand the relationship between their children’s emotions and their behaviour 

 Support their children to manage strong emotions and deal with conflict 

 Use their children’s emotional experiences as an opportunity for closeness and teaching 

 Gain awareness and learn to regulate their own emotions 

 Develop skills to assist children to verbally label their emotions 

 Develop skills to assist children in problem solving 

 Guide children’s behaviour with appropriate limits. 

These programs are provided free to families who can benefit. 
 

Child minding is provided when needed by a MacKillop employee. All MacKillop employees have a valid Working with Children Check 

and Police Check. 

Who is eligible? 

These programs are targeted towards the parents of children aged three to 12 years who live in the western suburbs of Melbourne. 

How to access this service: 

This program runs at various community locations across the western metropolitan suburbs of Melbourne, Victoria.  
 

For further information and enrolment details please call or email:  

Vanessa Forster  

Instructional Leader (Engagement & Wellbeing) at St Albans East Primary School 

Ph: 9366 2071 or email forster.vanessa.v@edumail.vic.gov.au 
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WE WANT OUR STUDENTS TO TELL US WHAT THEY THINK!  

We value student voice as a means to improving student engagement, wellbeing and quality instruction and are 

conducting a survey to find out what your child thinks of our school. The Attitudes to School Survey is an annual 

student survey offered by the Department of Education and Training to assist schools in gaining an understanding of 

students' perceptions and experience of school. Our school will use the survey results to plan programs and activities 

to improve your child's schooling experience. 

 

Students from Year 4 to 6 at our school will participate in the survey. Your child will complete the survey online during 

school hours using a purpose built secure online survey tool.  It is important to note that we are not in any way 

“testing” your child. Your child has the right to refuse or withdraw from the survey at any point before, during, or after 

completion of the survey.  

Your child will be provided with a unique login to complete the survey. The student login is an assigned identifier that 

may be used to link data for statistical and research purposes only. All responses to the survey are kept anonymous in 

the response file. Personal identification data will not be recorded in the survey response file. This ensures that the 

confidentiality of your child’s responses is protected at all times. 

This year the Attitudes to School survey will be conducted at our school over the period Monday 23 April to Friday 1 

June. The survey only takes 20 minutes to complete and occurs during your child's class time. 

 

The survey results will be reported back to the school before the end of term 2. All survey data that is made available 

in reports are for groups of students only so that no individual student can be identified. Data suppression rules are 

used for schools with low student numbers per year level. 

 

If you would like more information, please speak to your child’s teacher or visit: 
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/Pages/performsurveyat.aspx 

Is your child starting Prep next year? 

Enrol now for 2019 & begin our 

Pre-Prep Program! 

First Steps is a Pre-Prep Program designed to help students that are enrolled at 

St Albans East Primary School for 2019 settle into the school environment and 

assist them in preparing for school. 

Details: 

Where -  St Albans East Primary School 

When - Fridays (beginning May 18th 2018) 

Time - 9:00am – 11:00am 

 

http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/Pages/performsurveyat.aspx
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Thưa Phụ huynh / người Giám hộ 
 

Ngày HiŠn MÅu 

Vào thứ Tư, nhà trường tổ chức Gian hàng bán quà 

t¥ng nhân Ngày HiŠn MÅu hàng năm cung cấp cho h†c 

sinh cơ hội mua những món quà nhỏ cho mẹ của các 

em. Gian hàng này Çã không th‹ có ÇÜ®c n‰u chúng ta 

không có một nhóm người làm công viŒc chuÄn bÎ, gói 

nh»ng gói quà và sau đó bán cho các em trong ngày. Tôi 

xin ghi nhÆn công việc khó khăn của Trudy Whitfield, 

người điều phối Gian hàng và những người phø giúp 

tuyệt vời khác của chúng tôi: Ashleigh Best, Freda 

Kapodistrias, Kerri Dorgan, Margaret White, Lina 

Szentmiklossy, Jane Zahra và Tram Le.  

Vào chiều thứ Tư, chúng tôi cũng đã bÓc thæm cho giải 

thưởng xổ số Ngày HiŠn MÅu. Xin chúc mØng Dustin 

Cain anh cûa Max Cain Phòng 16 trúng giäi nhÃt, Harry 

Luu Phòng 18 trúng giäi nhì và Sarah Nguyen Phòng 18 

trúng giäi ba. Hy v†ng các em trúng giäi së thích thú v§i 

những giải thưởng th¡ng ÇÜ®c!  

 

Chúc mừng Ngày HiŠn MÅu cho tất cả các bà mẹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chương trình Khäo Sát H†c L¿c Toàn QuÓc - Khäo 

sát Đọc viết và Toán (NAPLAN) 2018 

Tất cả các học sinh trong các L§p 3 và 5 tại các trường 

trên toàn nước Úc sẽ thực hiện các bài kiểm tra giÓng 

nhau vào cùng nh»ng ngày trong tuần tới. Học sinh ÇÜ®c 

Çánh giá vŠ kỹ năng đọc, viết, quy ước ngôn ngữ (chính 

tả, dấu chấm câu và ngữ pháp) và toán. Học sinh có thể 

yên tâm rằng các bài thi đánh giá Çó sẽ cho các em cơ 

hội thể hiện những gì các em đã học được trong lớp. 

Tất cả học sinh được khuyến khích tham gia vào kỳ thi 

toàn quÓc này và các điều khoản đặc biệt được thực 

hiện để đáp ứng nhu cầu của từng học sinh có nhu cầu 

đặc biệt. 

Đánh giá toàn trường 

Trong các bản tin trước tôi đã chia sẻ với cộng đồng 

của chúng ta rằng h†c kÿ này trường chúng ta sẽ tiến 

hành viŒc duyŒt xét låi toàn trÜ©ng. ViŒc duyŒt xét này 

sẽ bắt đầu vào Thứ Hai 21 Tháng 5 cung cấp cơ hội để 

xem xét låi nh»ng dữ liệu và hành trình học tập của 

trÜ©ng trong 4 năm qua ÇÒng th©i lập kế hoạch cÛng nhÜ 

ÇŠ ra chiến lược cho trường tiểu học St Albans East 

trong 4 năm tới. 
 

Chúng tôi đã lên k‰ hoåch vŠ thời gian trong quá trình 

đánh giá để phụ huynh có th‹ Ç‰n g¥p nhau và chia sẻ 

suy nghĩ của quí vÎ về trường học của chúng ta. ThÙ Ba 

12 Tháng Sáu lúc 9 gi© sáng là ngày gi© Çã ÇÜ®c ch†n 

Ç‹ chúng ta có th‹ g¥p nhau tåi phòng nhân viên cûa 

trÜ©ng. Chúng tôi sẽ rất vui khi thấy quí vÎ ở đó. 
 

Thái ñộ Của Học Sinh ñối Với ViŒc DuyŒt Xét 

Trường  

Mỗi năm, học sinh các Lớp 5 và 6 của trÜ©ng hoàn 

thành một cuộc duyŒt xét quan trọng từ Bộ Giáo Dục. 

Næm 2018, học sinh lớp 4 cũng sẽ hoàn thành bản duyŒt 

xét này. Cuộc duyŒt xét cung cấp cho chúng tôi thông 

tin quan trọng về các kết nối mà học sinh có với trường, 

v§i giáo viên và bån h†c cûa các em. Nó cũng cung cấp 

cho chúng tôi thông tin về thái Ç¶ và mức độ tham gia 

của các em trong việc học tập. Học sinh sẽ hoàn thành 

bản duyŒt xét này trong vài tuần tới. 
 

Thi ñua ñ†c Cûa Ti‹u Bang Victoria 

 

ChÜÖng trình Thi ñua ñọc 

của Thû Hi‰n Victoria 

hiện đang được th¿c hiŒn 

tại Trường Tiểu học St 

Albans East. 
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Việc đọc thÜ©ng xuyên từ khi còn nhỏ rất quan trọng 

cho sự thành công tại trường và mang låi lợi ích suốt 

đời. Thi Çua khuyến khích trẻ em đọc nhiều và 

khuyến khích các em yêu thích viŒc đọc. Nó cũng 

hỗ trợ cho Mục tiêu Giáo dục cûa Chính phû Ti‹u 

bang có thêm nhiều học sinh đạt được thành tích 

cao nhất trong việc đọc. Chúng tôi khuyến khích 

tất cả h†c sinh tham gia. 
 

Thi Çua Ç†c cho các trÜ©ng Çang ÇÜ®c th¿c hiŒn và 

së kéo dài cho Ç‰n ThÙ Sáu 7 Tháng Chín 2018. 
 

Ghi Danh L§p MÅu Giáo 2019 

Nhà trÜ©ng Çang b¡t ÇÀu nhÆn ÇÖn ghi danh l§p MÅu 

giáo 2019. N‰u quí vÎ có con b¡t ÇÀu Çi h†c lÀn ÇÀu tiên 

trong næm 2019, vui lòng ÇiŠn ÇÖn ghi danh (lÃy tåi væn 

phòng trÜ©ng) lÃy s§m khi có th‹. 

 

Thæm quan trÜ©ng cho ghi danh 2019  

ThÙ sáu 25 Tháng Næm 9.30 sáng 

ThÙ Ba 19 Tháng Sáu 9.30 sáng 

ThÙ Ba Mùng 7 Tháng Tám 9.30 sáng 

ThÙ Sáu Mùng 7 Tháng Chín 9.30 sáng 

 

H†p H¶i ñÒng TrÜ©ng 

Buổi họp hàng tháng cûa Hội ñồng Trường tiếp theo vào 

Thứ Ba ngày 15 tháng 5 lúc 7 giờ tối trong phòng giáo 

viên. 
 

Tôi muốn khuyến khích phụ huynh và các thành viên 

cộng đồng tham dự các cuộc họp Hội đồng trường của 

chúng tôi với tư cách khách mời. Vui lòng liên lạc với 

Paul Busuttil nếu quí vÎ quan tâm đến việc hỗ trợ hoặc 

tham dự các cuộc họp của Hội đồng trường. 
 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 
 

Hi‹u Tâm Lš TrÈ 

ChÜÖng trình hi‹u tâm lš TrÈ giúp cha mË xây d¿ng m¶t quan 

hŒ bŠn v»ng gi»a cha mË và con cái Ç‹ cha mË có th‹ giao ti‰p 

v§i con, ngay cä trong nh»ng lúc khó khæn. 

     

ChÜÖng Trình Dành Cho 

 Gia ñình ViŒt Nam 

TØ 27 Tháng TÜ - 8 Tháng Sáu 2018 

ThÙ Sáu hàng tuÀn tØ 9 - 11 sáng 

Tåi Phòng Community SAEPS 
(Có Thông dÎch viên ViŒt nam) 

 

Chúng tôi có th‹ cung cÃp: 
ChÜÖng trình giúp cha mË: 

 Hiểu được s¿ liên quan giữa cảm xúc của trẻ và 

hành vi của chúng. 

 H‡ tr® con cái ch‰ ng¿ nh»ng cäm xúc mãnh liŒt và 

giäi quy‰t xung Ç¶t. 

 Sử dụng kinh nghiệm tình cảm của con mình như 

một cơ hội gần gũi và giảng dạy. 

 Đạt được nhận thức và học cách điều tiết cảm xúc 

của chính mình. 

 Phát triển các kỹ năng để giúp trẻ em nói ra những 

cảm xúc của các em. 

 Phát triển các kỹ năng để giúp trẻ em trong việc giải 

quyết vấn đề. 

 Hướng dẫn hành vi của trẻ với các giới hạn thích 

hợp. 

Các chương trình này được cung cấp miễn phí và mang låi 

l®i ích cho các gia đình. 

 

DÎch vø gi» trÈ được cung cấp bªi nhân viên cûa MacKillop 

n‰u ÇÜ®c yêu cÀu. Tất cả nhân viên của MacKillop đều ÇÜ®c 

ki‹m tra bªi sª Cảnh sát và có thÈ Làm Việc Với Trẻ em hợp 

lệ. 

Ai Çû ÇiŠu kiŒn tham gia? 

Các chương trình này nhắm vào cha mẹ của trẻ em từ 3 đến 

12 tuổi sống ở ngoại ô phía tây Melbourne. 

Làm sao Ç‹ tham gia dÎch vø này: 

Chương trình này ÇÜ®c làm tại các địa điểm cộng đồng khác 

nhau trên khắp ngoại ô phía tây Melbourne, Victoria 

 

ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t và ghi danh vui lòng g†i cho cô Tina qua 

sÓ 9366 2071. 
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Thông báo cùng ngày s¿ v¡ng m¥t không ÇÜ®c giäi 

thích cûa h†c sinh 

 

Từ cuối Học Kỳ 2, tất cả các trường công lập tiểu bang Victoria phải liên lạc với phụ huynh / người 

giám h¶ càng sớm càng tốt trong cùng ngày khi học sinh vắng mặt mà không ÇÜ®c giäi thích lš do. 

Yêu cầu này hỗ trợ an toàn và an sinh cho học sinh. Nhà trường cần phải biết khi nào và tại sao một 

h†c sinh vắng mặt, và cha mẹ / ngÜ©i giám h¶ cần phải biết nếu con em họ không có m¥t ở trường. 

S¿ liên låc nhanh chóng cũng khuyến khích việc đi học hàng ngày. 

Phụ huynh và người giám h¶ phải thông báo cho nhà trường về sự vắng mặt của con em mình trong 

ngày v¡ng m¥t càng sớm càng tốt qua phÜÖng tiŒn liên låc của trường, bao gồm trực tuyến, qua điện 

thoại hoặc qua email 

 

TỜ THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI GIÁM H¶ 

Nếu con quí vị bị bệnh hoặc vắng mặt, quí vị phải thông báo cho trường của con mình càng sớm càng 

tốt vào ngày vắng mặt bằng một trong các phương pháp sau đây: 

1. Trực tuyến: trực tiếp báo cáo sự vắng mặt cûa con qua trang nhà của trường. 

2. Điện thoại: cho văn phòng nhà trường và cho nhân viên biết tên, lớp học, ngày vắng mặt và lš do 

v¡ng m¥t. 

3. Email: cho trường và cung cấp cho nhân viên tên, lớp học, ngày vắng mặt và lš do v¡ng m¥t của 

con quí vÎ. 

Thông báo cho nhà trường biết về sự vắng mặt của con quí vÎ trước hoặc vào ngay ngày con vắng 

mặt, giúp đảm bảo an toàn và an sinh cho trẻ em và sẽ thực hiện Çúng trách nhiŒm pháp lš của quí vÎ. 

 

Tåi sao tôi cÀn thông báo cho trÜ©ng n‰u con tôi v¡ng m¥t 

Nhà trường cần phải biết khi nào và tại sao một h†c sinh vắng mặt và quí vÎ cần phải biết nếu con cûa 

quí vÎ v¡ng m¥t ª trÜ©ng. 

Từ cuối Học Kỳ 2, tất cả các trường công lập tiểu bang Victoria phải liên lạc với phụ huynh / người 

giám h¶ càng sớm càng tốt trong cùng ngày khi học sinh vắng mặt mà không ÇÜ®c giäi thích lš do.  

N‰u con cûa quí vÎ v¡ng m¥t vào m¶t ngày nào Çó và quí vÎ chÜa liên låc v§i trÜ©ng Ç‹ thông báo, s¿ 

v¡ng m¥t cûa con quí vÎ së ÇÜ®c ghi là không giäi thích lš do. 

Hệ thống này cũng khuyến khích việc đi học ÇŠu Ç¥n. Đi học mỗi ngày là phần quan trọng nhất trong 

viŒc giáo dục của con quí vÎ, các em học những điều mới mỗi ngày - s¿ v¡ng m¥t së làm cho h†c sinh 

tøt låi phía sau. 
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Trách nhiệm cûa quí vÎ là gì? 

VŠ m¥t pháp lš quí vÎ có trách nhiŒm đảm bảo con cûa mình Çi học mỗi ngày hoặc quí vÎ phải có s¿ 

giải thích cho sự vắng mặt của con. Quí vÎ nên cho nhà trường biết trước bất kỳ sự vắng mặt sắp tới 

nào cûa con mình ho¥c báo cho trÜ©ng biết vào buổi sáng nếu con quí vÎ không Çi h†c. Để các trường 

có thể thực hiện yêu cầu thông báo trong cùng ngày, điều quan trọng là quí vÎ phải cung cấp cho 

trường chi ti‰t liên lạc cập nhật nhất của cûa quí vÎ. 

Thông thường, một thông báo sẽ được gửi cho mỗi gia đình. Nếu có trường hợp yêu cầu cả cha mẹ 

và người chăm sóc được thông báo riêng biŒt, vui lòng liên hệ với trường để thực hiện các sắp xếp 

cần thiết. 

 

Trách nhiŒm cûa trÜ©ng là gì 

Nhà trường phải thông báo cho quí vÎ về sự vắng mặt không giải thích có liên quan đến con của  quí 

vÎ trong cùng một ngày càng sớm càng tốt. 

Nhà trường sẽ thông báo cho quí vÎ bi‰t b¢ng m¶t trong nh»ng phÜÖng cách: phÀn mŠm ứng dụng liên 

lạc trực tuyến của trường, SMS, gọi điện thoại hoặc email. Nếu quí vÎ không thể liên lạc được vì nhà 

trường không có chi tiết liên lạc chính xác của bạn (tức là số điện thoại đã thay đổi, không thông báo 

ÇÜ®c qua SMS / email v.v..), nhà trường sẽ cố gắng liên lạc với bất kỳ người liên hệ khẩn cấp nào 

được ghi trong hồ sơ ghi danh cûa con quí vÎ do nhà trường có. Nếu có thể, chúng tôi së liên lạc v§I 

nh»ng ngÜ©i này vào cùng ngày vắng mặt không ÇÜ®c giải thích cûa con quí vÎ. 

 

Tôi có th‹ tìm hi‹u thêm vŠ qui trình quän lš s¿ v¡ng m¥t cûa h†c 

sinh ª Çâu? 

Hãy hỏi trường của con quí vÎ để có một bản sao của Chính sách Có M¥t cûa h†c sinh. Bän chính sách Çó 

nêu rõ các quy trình và phÜÖng cách của trường để ghi chép và theo dõi sự vắng mặt của học sinh. 

 

 

 

 

 


