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Kính thưa phụ huynh / Người giám hộ 
 
Tôi rất vinh d ựđược gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến con/em của quí vị, nhập học trường Trung Học 
Bonnyrigg năm 2021.  chuyển t ừtrường Tiểu Học sang Trung Học rất quan trọng đối với chúng tôi. Xin quý 
vị vui lòng đọc các thông tin quan trọng sau đây. 
 
NGÀY ĐỊNH HƯỚNG - Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2020 
 
Ngày Định Hướng của trường nhằm giúp cho học sinh và gia đình biết những thông tin v ề trường Trung Học 
Bonnyrigg. Ngày này s ẽđược t ổchức dưới mái COLA của chúng tôi (khu vực học tập ngoài trời có mái 
che). 
Các hoạt động của ngày Định Hướng bắt đầu lúc 9:00 sáng và kết thúc lúc 2:45 trưa.  
 
Học sinh nên: 
Mặc đồng phục trường tiểu học hiện tại của mình. 
Mang theo viết và viết chì. 
Mang thức ăn trưa và nước uống 
 
 
Vì lý do dịch bệnh COVID-19 phụ huynh không được mời tham dự và vào sân trường. Xin quý vị vui 
lòng đưa và đón con em mình tại trước hay sau cổng trường. 
 
XIN LƯU Ý: quý vị KHÔNG có ch ỗđậu xe trong sân trường. 
 
CÁC LÁ ĐƠN QUAN TRỌNG 
 
Kèm theo đây là một s ốđơn quan trọng cần được đọc, điền vào và gửi tr ảlại TRƯỚC Ngày Định Hướng. 
 
Phiếu lý lịch học sinh 
Phiếu sức khoẻ học sinh - mẫu màu cam 
 
THẺ XE BUÝT VÀ XE LỬA 
 
Tất c ảhọc sinh đi xe buýt hoặc xe lửa phải mang theo Th ẻOPAL học sinh, cần được đăng ký trực tuyến. 
Học sinh có th ểđăng ký t ừhọc k ỳ4 năm 2020, bằng cách đăng nhập vào: 
http://www.transportnsw.info/school-students và làm theo hướng dẫn. Nếu học sinh thay đổi địa ch ỉcủa mình 
trong năm, các em cần phải cập nhật thông tin vào Th ẻOPAL của mình. 
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ĐỒNG PHỤC 
 
Đồng phục sẽ không bán tại trường vào ngày Định Hướng.  
Đo kích thước đồng phục cho các em học sinh lớp 7 là bắt buộc và chỉ được thực hiện qua buổi hẹn. 
Các chi tiết về đo kích thước đồng phục và buổi hẹn được gửi vào Gói Sách mà các em sẽ nhận vào ngày Định 
Hướng. 
 
Gói Sách 
 
Phụ huynh có thể đặt mua Gói sách cho lớp 7 qua nơi cung cấp văn phòng phẩm của nhà trường [Coast to 
Coast] với giá là $45.00. 
 
Để đặt mua Gói Sách nầy xin quí vị theo mạng nối kết sau đây: 
https://ctcss.com.au/product/bonnyrigg-high-school-year-7/ 
 
Quí vị chỉ nhấn vào: 
 
Add to Basket 
View Basket 
Click on Coupon Code and type free freight 
Apply Coupon 
Proceed to checkout 
Complete the Billing details and untick the Ship to a different box 
Enter your payment information 
Place Order 
 
Gói Sách sẽ được giao đến trường Trung Học Bonnyrigg và phụ huynh có thể nhận cùng ngày hẹn đo đồng 
phục cho các em học sinh. Để được giao đến nhà miễn phí phụ huynh phải đặt mua trước Thứ Ba ngày 24 
tháng 11   năm 2020. Bất cứ đơn đặt hàng nào sau ngày này sẽ phải trả $9.95 cước phí để được giao tận nhà. 
 
 
Xin quý vị vui lòng liên h ệvới trường ngay lập tức vào số 9823 1184 nếu quý vị không còn muốn tiếp tục 
đăng ký cho con em mình tại trường trung học Bonnyrigg hoặc nếu bạn có thắc mắc hay muốn biết thêm 
thông tin. 
Tôi mong được gặp quý vị và học sinh.  Một lần nữa tôi chào mừng quý vị vào cộng đồng trường trung học 
Bonnyrigg của chúng tôi. 
 
 
 
Trân trọng 
 
 
 
M N Bryce 
HIỆU TRƯỞNG 
 
 

mailto:bonnyrigg-h.school@det.nsw.edu.au
https://ctcss.com.au/product/bonnyrigg-high-school-year-

