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Những chương trình sắp đến trong Học Kỳ 3: 

Date Item 

12 August  tuần khoa học 

13 August buổi họp mặt và cơm tối cho giáo viên do 

ban phụ huynh cung cấp 

19 August  tuần học hỏi về các thể loại sách thiếu nhi 

22 August các em học sinh sẽ trình diễn về tuần lễ 

sách 

23 August quí phụ huynh và giám hộ có thể đến 

thăm viếng lớp học 

 

Thông tin của hiệu trưởng 

Chúng tôi đã có một tuần lễ với nhiều bận rộn trong việc giảng 

dạy và học tập. Ban giáo viên của chúng ta luôn lập kế hoạch 

và chuẩn bị các chương trình giảng dạy thú vị và học tập cho 

các em mỗi tuần. Các em học sinh được thưởng thức các lễ 

kỷ niệm trong tuần giáo dục cũng như những sinh hoạt trong 

ngày kỷ niệm đa văn hóa và khoa học trong tuần. 

Trong tuần này, tôi có mang đến cho trường chúng ta hai chú 

chó đã được huấn luyện trong việc giúp học sinh có nhu cầu 

cao trong việc học tập tại lơp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin quí vị vui lòng gửi email cho tôi nếu con em của quí vị 

cảm thấy sợ hãi khi gặp hai chú chó để tôi tránh cho các em 

mỗi khi gần chúng. Mục tiêu của tôi là cho hai chú chó con 

này hỗ trợ các em có nhu cầu cao. Các nhà nghiên cứu cho 

biết rằng những loài chó đã được huấn luyện có thể hỗ trợ các 

em khi có những sự lo lắng, căng thẳng, tập trung và giữ được 

sự vui tươi. 

erika.kardasis@det.nsw.edu.au 

Nếu quí phụ huynh và ban giám hộ đã chưa có dịp gặp gỡ 

tôi trong thời gian vừa qua, thì xin mời quí vị đến văn phòng 

để chúng ta cùng có dịp gẵp gỡ, góp ý kiến và cùng nhau 

uống ly cà phê/ trà để mình cùng biết nhau. Tôi hy vọng 

rằng quí vị nhận lời mời này để chúng ta có thể nâng đỡ và 

liên kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các em học sinh và ban 

giáo viên để cung cấp chương những trình giảng dạy tốt nhất 

cho các em học sinh tại trường học. Nếu quí vị có thắc mắc 

hoặc quan tâm xin đừng ngần ngại đến văn phòng để gặp cô 

Ibrahim sắp xếp thời gian. 

Rất kính mong được gặp gỡ tất cả quí vị.  

Cầu chúc quí vị Có một tuần lễ vui tươi. 

Cô Ms Ortega Kardasis 

Đây là chú Lenny 10  tuần tuổi.  

Chú chó này lai giữa hai loại giống 

Cocker Spaniel và poodle. 

Lenny rất nhút nhát và đã dành thời 

gian để gặp gỡ các em học sinh và 

làm quen với trường học. 

Tôi sẽ mang Lenny trở lại trường 

học và chú có thể giúp đỡ các em 

giải quyết một vài việc và đọc sách 

cho chú nghe. 

Chú sẽ luôn được dẫn dắt bởi một 

người lớn. Trước khi vuốt ve chú, 

các em nhớ cho cô biết bởi vì chú 

đang trong thời gian huấn luyện. 

Sade (phát âm là Shu-Day) 

được 4 tháng tuổi. Nó lai 

giữa hai giống Retriever và 

poodle. Sade đã được đào 

tạo hai buổi và đang tập làm 

các lệnh truyền khi được hỏi. 

Nó luôn cảm thấy vui mừng 

khi gặp người và nó thích 

được ôm ấp và nhất là được 

ngồi ở gần chân của bạn để 

giúp bạn lấy lại bình tĩnh khi 

cần. 

Sade sẽ luôn được dẫn dắt 

bởi một người lớn. Trước khi 

vuốt ve chú, các em nhớ cho 

cô biết bởi vì chú đang trong 

thời gian huấn luyện. 

 

 

 


