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Kính gửi phụ huynh và người giám hộ 
 

Đo may đồng phục cho học sinh lớp 7 năm 2021 
 

 
Đo may đồng phục cho học sinh lớp 7 chỉ được thực hiện khi quí phụ huynh có hẹn trước. Phụ huynh có thể đăng 
ký lấy ngày hẹn qua trực tuyến ở trang mạng https://www.trybooking.com/book/event?embed&eid=579437.  
 
Ngày đo may đồng phục được tổ chức tại văn phòng nhà trường vào thứ hai, 7 tháng 12 đến thứ tư, 16 tháng 12 
2020. Ngoài ra, ngày đo may đồng phục cũng được tổ chức vào thứ tư, 27 tháng giêng đến thứ năm, 28 tháng giêng 
2021. Chúng tôi ước định thời gian đo may cho mỗi học sinh là 15 phút. Đo may đồng phục cho học sinh lớp 7 là 
bắt buộc nên xin quí phụ huynh đảm bảo con em mình có mặt trong ngày này.  
  Trang mạng để đăng ký sẻ được mở ra từ ngày 2 tháng 12  2020 quí vị có thể đăng ký vào ngày thuận tiện cho 
gia đình mình. Nếu quí vị có 2 con ở lớp 7 xin vui lòng đặt hai buổi hẹn riêng biệt. Để có ngày hẹn tốt quí nên đặt 
ngày hẹn càng sớm càng tốt                 

Để đặt ngày hẹn xin quí vị theo chỉ dẩn dưới đây: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau đó, ngày hẹn đo may đồng phục cho con em quí vị sẽ được tự động gửi cho phụ huynh qua điện thư. Phụ huynh 
nên check your junk mail folder ngay nếu không nhận được điện thư của trường. Nếu muốn đổi ngày hẹn quí vị 
vào conformation email và vào Return Ticket, bấm vào Click here to return the tickets and then click Process Return. 
Nếu muốn đặt ngày hẹn khác quí vị có thể làm lại thủ tục từ đầu 
 
Đối với phụ huynh hay người gíám hộ nào không vào mạng kết nối được (internet), xin vui lòng liên lạc đến trường 
Trung Học Bonnyrigg 9823 1184, nhân viên nhà văn phòng sẽ giúp quí vị lấy cuộc hẹn.  Phụ huynh có thể  biết được 
giá tiền đồng phục trong tập hướng dẩn lớp 7. Sau đây là các cách quí vị trả tiền:  
 
Tiền mặt, EFTPOS, Visa or Mastercard (tiền mặt sẽ không nhận sau 3 giờ chiều) 
 
 
Nhân dịp nầy chúng tôi gửi lời chào mừng quí vị và các em học sinh đến trường Trung Học Bonnyrigg. 
 
Trân trọng kính chào 
 
Milena Maculan 
Relieving School Administrative Manager 
Bonnyrigg High Sch 
 

1. Gỏ vào https://www.trybooking.com/book/event?embed&eid=579437 into your web browser 
2. Bấm vào Book Now 
3. Chọn ngày thích hợp rồi bấm vào SELECT 
4. Chọn thời gian thích hợp rồi bấm vào SELECT 
5. Select 1 QTY by pressing the + and Click NEXT 
6. Điền tên và họ của học sinh 
7. Điền địa chỉ điện thư (email) của phụ huynh hay người giám hộ 
8. Bấm vào PURCHASE 

                   
 
 

mailto:bonnyrigg-h.school@det.nsw.edu.au
https://www.trybooking.com/book/event?embed&eid=579437
https://www.trybooking.com/book/event?embed&eid=579437

