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ART EXPRESS SUCCESS. 

Troijarra Ebio was one of three students who’s year 12 HSC Body of 

Work was nominated for Art express.  Her artwork is currently on 

display at the Armory Gallery at Olympic Park . Yong Feng Wen’s 

Body of Work will be on display later in the year at the Shoalhaven 

Art Centre in Nowra and then their artworks will travel to regional 

galleries showcase TOP HSC visual arts Body of Works for 2012. 



 

 

Our High Achieving Students 
 

Back Row (Left to Right) Ivana Dimic, Elizabeth Trinh, Kathy Vuong, James Vongprachanh, Jenny Nguyen, Oscar 
Tran, Troijarra Ebio, Janet Sou, Quan Luong Luu 

Front Row (Left to Right) Vicky Phon, Kimberley Tran, Samnang Heav, Pei Guo,   Mr Ronnie Moore, Steven Tran, 
Trung Hieu Bui 

 

 



 

OUR HIGH ACHIEVING STUDENTS 

Students from last year’s Year 12 cohort have once again 
achieved outstanding results in their HSC Exams.  We were 
delighted to welcome some of them back to the school for 
a short visit earlier this term.  Many of them gained 
impressive results in their exams and this year will be 
pursuing a diverse range of courses at university – from 
Engineering to Architecture, Education, Fine Arts, Nursing 
and Business. 
Pei Xin Guo gained the title of Dux of the School with his 
impressive ATAR of 99.1.  Pei’s exam results also included a 
perfect score of 100 for the Maths Extension 1 course.  This 
year he plans to embark on a combined degree course – 
Bachelor of Engineering and Bachelor of Commerce at 
UNSW.  Pei was presented with a prize, an iPad Mini, and 
was awarded a $500 scholarship kindly donated by 
Cabravale Diggers and presented by Mr Ronnie Moore, a 
director of the club. 
A number of the students in addition to gaining entry into 
courses at university, have also been awarded with 
scholarships to study at university – Janet Sou, Elizabeth 
Trinh, Vicky Phon, Annie Phung, Ivana Dimic, Jenny Nguyen 
and Xavier Truong. 
At a special assembly, our ex-students imparted some  
helpful tips and encouraging words of wisdom to the 
current Year 12 students who have their HSC ahead of 
them this year. For Pei, the essential ingredient for studying 

was a quiet study environment, a room free of electronic 
devices and any distractions.  
Elizabeth Trinh’s advice to Year 12 was, “Make a 
commitment to yourself, that you will complete a task by 
8:00pm and stick to it.  Reward yourself with TV or a game.  
Don’t disappoint yourself.”  (Elizabeth achieved the second 
highest ATAR after Pei.) 
We wish all our ex-students every success in their future 
studies and careers. 
 
I. Shchupak 

INTERNATIONAL STUDENT NEWS 
 
Congratulations to all the  Year 12 International students 
on their Higher School Certificate results. The following 
students have been listed on the 2012 Honour Roll in NSW 
Government Schools for scoring 90 or above in a subject; 
 
Trung Hieu Bui                Mathematics 2 unit  90 
Huy Ngoun Kang Mathematics extension 1 93 
Siv Chheng Lim               Khmer continuers  90 
Quan Luong Luu Mathematics extension 1 92 
Minh Thu Ta  Mathematics 2 unit  93 
 
We would also like to congratulate Trung Hieu Bui on his 
outstanding contribution to the school community. Hieu is 
this years’ recipient of the NSW Government Schools 
Award for, ‘School Service’ as an International Student. The  

PRINCIPAL’S MESSAGE 

2013 Term 1 has started very smoothly and the early 

Easter break is appreciated by students.  Students are in 

class, learning and growing.  Staff are working very hard to 

meet the needs of all the students.   

NAPLAN exams for Years 7 and 9 are a focus currently.  

Naturally, our senior students are focusing on the end goal 

of the Higher School Certificate in October-November, 

with assessment schedules in full swing. 

Parents are reminded to discuss school matters with their 

child and to bring any queries to the school. 

Our after school study centre is being utilised by keen 

groups of students.  This is a free service which we can 

offer your child, please take advantage of it.  The library is 

open every day until 5pm, staffed by teachers and tutors 

to help with homework.  Computing, snack and printing 

facilities are available to help with homework completion. 

Elizabeth Godwin 
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BUILDINGS TERM 1 2013 

 

Block 5 the Movement Studio is nearing completion 
and will be available for occupation next term. This 
building will be used for a variety of performances and 
drama classes. There is also a covered veranda and 
walkway with ramp access from the studio to the hall. 
 

Construction on Block 6, Performance and Fitness is 
progressing well and is due for completion at the end 
of term 3. 
 

Due to the large number of trucks and vehicles 
accessing the construction site there is very limited 
access to the school from Aladore Avenue. We 
recommend that parents and students use Grace Pl 
and Sussex St when ever possible.  
 

For the safety of all students please ensure that when 
dropping off and picking up that you do not drive into 
the school and that you do not block the gate area at 
any time. 
 

Block 6 progress14/2/2013 

 
Block 5 progress 4/12/12 

Block 5 nearing completion 4/3/2013 

 
Block 6 progress 20/12/2012 

 
 

award was presented by, Her Excellency Professor Marie 

Bashir AC CVO, Governor of New South Wales on February 

28th at NSW Government House. 

 



SCHOOL COUNCIL MEETING 
Wednesday 27th February 2013 

 
PRESENT: 
School Principal:  Beth Godwin 
Deputy Principal:  Janice Gooden, Dave McEwan,  
CHS Staff: Carol Paras, Vince Pulham, James Ven 
SRC Representative:  Sean Ngo, Tamara Peulic 
CLOs: Dijana Stevic, Thao Le, Tran Lee, Jenny Ta, Sorathy 
Michell, Anh Vuong 
 
Parents   
Sok Bue Chuy, Kong Srey, Heang Ly, Kolthida Nuon, Chan  
Thy Y, Leeda Huynh, Suong Danh, Lengtouch Chung, chan  
Ven, Many Kek, Cheanary Khum, Vanna Ham, Naysort  
Heng, Van Ny Pou, Kha chai Tia, Thi Ngoc Cam Nguyen, Thi  
Hoa Le, Minh Linh Trang Tran, Huynh Nguyen  Khanh, Van  
Dao Nguyen, Dung Van Tran, Nguyet Lan Van, Van Tua  
Huynh, Cam Thanh La, Yen Van Hy, Trqn Tu Uyen , Vanessa  
Tang, Thi Xinh Trinh, Quach Thi Kim Phung, Phung Dang Tri, 
Khon Ly, Ngoc Loan Nguyen, Van Nguyen, Nhu Hoa Lieu,  
Hanh Nguyen, Tram Thi Bich Pham, Tran Binh Chau, Quang  
Tung Trinh, Duc Truong Nguyen, My Dien Ly Tran, Thi  
Ngoan Ninh, Van Duc Luong, Toan Tu, Que Phi Lac, Phung  
Kieu Tran, Binh Yen Lu, Bao Binh Luong, Sengalane  
Pratthana, Pheky  Khenmani,Ying Wang, Thanh Tran,   
Kone Synonetha, Du Hoa Lam,  Slavijanka Mlinar, Zama  
Subotic-peulic, Svjetlana Subotic, Dusanka Petronijevic, 
Nevenda Vujasinovic. 
 
APOLOGIES:  Patricia Fagan, Ain Khom 
 
Minutes of the previous School Council Meeting held on 
Wednesday 28th November 2012 were discussed. There 
were no issues raised. 
 
1.   PRINCIPAL’S REPORT:  
Welcome to new parents and returning parents. 
Our meetings are held each month on a Wednesday, in the 
library from 6.30-8.30pm.  We encourage you to bring your 
children because the school employs babysitters for the 
school council meeting.   
At the school council meeting we discuss school issues, 
consult on a range of areas and also have guest speakers.  
We conduct the meetings in a number of languages.  At the 
meetings there is always deputy principals present should 
you wish to discuss your child after the meeting.   
 
School numbers and staffing 
We currently have 1411 students enrolled.  This means 
there will be very few changes to the timetable and that we 
are on target with predictions of student numbers.  
 
New Courses in 2013 
We are running a Finance Course in conjunction with TAFE.  
We are also running Sports Coaching in  
Year 11.   

We have also a new program running which targets speech 
therapy for students in Years 7, 8 and 9.   
The development of the Australian Curriculum is well 
underway.  At the start of next term there will be two 
school development days for schools to join together and 
teachers to work on program creation for the new 
curriculum.  It will be implemented in 2014. 
 
Student success 
The school dux for 2012 is Pei Xin Guo with an ATAR of 
99.10.  He gained a mathematics score of 100% and came 
6th in the state for mathematics.  He was awarded with a 
cheque for $500 and an ipad which was donated from 
Canley Vale Diggers. 
 
Building Update 
We are currently half way through a multimillion dollar 
building project to create 8 new buildings and refurbish 
most other buildings.  The school hall is receiving a new 
veranda.  Block 5 is the dance and drama studio which will 
be ready to occupy in the first week of term two.  Block 6 is 
a two storey building with the bottom being a fitness gym 
and classrooms for PDHPE.  The top level will be for music 
including a performance space and classrooms.  The 
building will be finished in August.  There will be an 
overhead walkway between block 6 and the library.  We 
will also be refurbishing the canteen this year. 

 
2. Dave McEwan -  Digital Education Revolution  
(Laptops). For the last 4 years all Year 9  students received 
laptops from the DET.  Students were able to keep their 
laptops when they had  finished school.  The school was 
also provided with a technology support officer to assists in 
lap top  maintenance.  This year we have new laptops in 
school (204 laptops).  One difference this year is that  it 
is the last year that students will get laptops.  After this 
year there will be no more laptops and  the  Technology 
support officer will not be around.  The school has four 
options (listed below), and  parents will be involved in 
the decision that will  be taken through their vote. 
 
Option 
i) Loan to Year 9 students till end of Yr 12 - The 
laptop is given to Year 9 students on loan until  they 
 reach Year 12.  After completing Year 12, students 
get to keep the laptops.  
ii) Loan to Year 9 students a year at a time - Loan 
laptop on yearly basis to students.  Students  return the 
laptop at the end of the year and re-borrow at the 
beginning of next year.  
iii) Keep laptops as class sets.  We keep the laptop as 
a resource for the whole school i.e. for use for  Years 7-9 
students.  Years 10-12 students already have their laptops.  
Implications –support officer,  storage, charge every 
night, how to move around the school and logging on to 
the DET website 
iv) Trial as class sets, monitor usage, then decide- 
Wait and see – we could try having them as  class set 



under faculty supervision.  Implications – Technology 
Support Person needed, storage,  charge, transport 
to classes, logging of laptops which is going to take a while.  

 (Parents were asked to vote on the 4 options.  
Result of parents vote will be available at the 
 next meeting.  

 
1. Guest speaker  -  

Mrs Janice Gooden - Deputy Principal: Study routine and 
Organisation for School. 
 
Janice explained to parents that there was a difference 
between homework and study. Homework is study task for 
the next day while study is going over the lesson again for 
thorough understanding. 
 
During homework/study session, it is possible for students 
to be on their mobile, PCs or tablet, Ipads, internet 
platform, facebook, twitter, myspace, blogs etc.  The best 
way to know what they are doing is to talk to them.  
 
It is also possible students are not getting enough sleep.  
They need 8-10 hours per night.  Try to get them to bed 
earlier to overcome this problem.  Weekends are a good 
time to recover the ‘sleep debt’.  
 
Children also need healthy food for healthy brain 
development, and parents should not encourage snacks 
and soft-drinks.  
 

 Carol Paras – introduced herself to parents as Year 7 
Advisor 2013.  She told parents that this year, students 
have settled in well.  Carol asked parents to contact her 
regarding any issue concerning Year 7. 

 Mr Pulham  
Study Centre – told parents that the library is open 
everyday for students to study at study centre till 5 pm.  
Along with that the school has employed a number of 
former students to work as tutors after school.  This is a 
very exciting program where students are given one to one 
attention .  
 
NAPLAN parents with children in Years 7 to 9 were told 

that NAPLAN tests were to be done soon.  
 
Free vouchers were distributed to parents for their 
children to attend the tutorial centre to prepare for 
NAPLAN exams.   

 
2. President’s  report – due to her absence, there was no 

report. 
 
3. SRC Report –  (presented by School Captains Sean Ngo 

and Tamara Peulic) 
Sean (introduced himself as boy Captain)– graffiti in the 
toilets, encouraged parents to tell  their children to 
report any incidence of graffiti.   

SRC had organised Easter competition $2 raffle which will 
go towards fundraiser.   

  
Tamara – (introduced herself as Vice-Captain for girls).   
Tissues in each classroom – we are  trying to get  
tissues in each classroom for students’ use.  

 
4. General Business 

 
Raffle draw – money raised tonight goes towards Breakfast 
Club on Tuesdays and Fridays. 

 
Next meeting : 27/03/2013 
 

SCHOOL COUNCIL MEETING 
Wednesday 28th November 2012 

 
PRESENT: 
President:  Patricia Fagan 
Principal:  Beth Godwin 
CHS Staff:  Dave McEwan, James Ven 
SRC:   Favour Erhunmwunse 
Interpreters: Dijana Stevic, Thao Le, Tran Lee, 

Jenny Ta, Sorathy Michell, Whitney 
Tavui-Leota and Anh Vuong. 

Guest:    Mark Hankin 
Parents:  
Nguyen Duc Truong, Phong Thi Tran, My Dien Tran, Dang  
Thi Day, Quang Trinh Tung, Tran Binh Chau, Khanh  
Huynh, Thi Hien Ly, Kim Luy Nguyen, Mr& Mrs Tavui- 
Leota, V Freiton, Kathleen Whitby, Binh Tang, Bao Luong,  
Lien Duong, S C Tran, Dusanka Petronijevic, Nevenka  
Vujasinovic, Slavijanka Mlinar, Zaklina Matevski, Tai Ly,  
Lee Chou, Peap Meas, Leeda Huynh, Chan Leap Ngov, Ain  
Khom, Srey Kong, Sophanna Nov, Peov Lin, Sok Leng Pen,  
 
APOLOGIES:   
Linda Chan, Sean Ngo, Tamara Peulic   
 
Welcome by School Council President, Patricia Fagan. 
 
Minutes of previous School Council Meeting discussed – 
no enquiries. 
 
1. PRINCIPAL’S REPORT: Beth Godwin 
 
This year has been very productive for Cabramatta High 
School.  We have finalised our evaluation of programs and 
completed the strategic plan for next year.  I really 
appreciate the effort the School Council put into ideas for 
sustainability.  These have been incorporated into our long 
term planning so that we can still offer the high impact 
programs after the special program funding to the school 
has ceased. 
 
I am pleased to report that the building of blocks 5 and 6 
are on schedule and will be finished next year.  The dance 



and drama studio will be finished in March. The double 
storey PD/H and Music building will be completed in 
August. 
 
Each year our school offers scholarships in years 7-8, 9-10 
and 11-12.There are also sporting scholarships.  These are 
sponsored by the local community and the school.   
 
This year I am proud to report to you that the students 
have worked very hard to have a positive impact on others.  
They have participated in a number of volunteering 
programs helping peers learn to read.  There are three 
international programs they have sponsored this year in: 
Ethiopia, Zimbabwe and Kenya.  We are currently raising 
money and donating goods for holiday baskets for less 
fortunate members of the school community.  
 
I would like to thank the school council for their support 
and guidance this year.  
 
2. SCHOOL CURRICULUM - Dave McEwan Deputy Pricipal 
 
Record of School Achievement (RoSA) – This is the first time 
that Year 10 students will not be sitting for a major external 
exam – the School Certificate.  Instead, if a student leaves 
school before the HSC, they receive a Record of School 
Achievement (RoSA).  They cannot receive the ROSA until 
they leave school.  However, at the end of this year, on 12th 
December, students can access a transcript of their 
subjects.  They have received an email from the Board of 
Studies on instructions on how to do this.  
 
Recording extracurricular achievements – the Board is 
working on a new online package that will allow students to 
collect evidence of their extra-curricular achievements such 
as first-aid qualifications or volunteer work.  The pilot 
project will begin in 2012.  

 
Create your future – all Year 10 will be involved in very 
important learning next week.  They will be participating in 
a compulsory program called “All my own work” that all 
students must complete.  This is to ensure that all students 
understand about not copying other peoples work and 
calling it their own.  
 
Year 10 will also be participating in another program called 
“Work Ready” where they learn skills that will enable them 
to work outside school in work placement.  This is 
particularly important for students doing VET courses next 
year- such as Hospitality, Business Services, Retail and 
Construction.  They will also learn interview skills and 
create a resume.  On Friday, students will participate in job 
interviews just like the real thing.  
 
3. YOUTH MENTAL HEALTH AND DRUG ISSUES   
Mark Hankin,  Youth Development Counsellor 
Mark introduced himself as Youth Development Officer at 
Cabramatta Community Centre (CCC) for the last 28 years.  

CCC provides a variety of support to Cabramatta 
community such as Migrant Resources Centre, youth 
workers, project for homeless youth and drug counselling.  
CCC also works in partnership with local schools such as 
CHS.  Illicit drug is an issue affecting all communities.  In 
particular it affects the growth and development of 
students and young adults.  
 
Some of the major issues affecting young adults are: 
 

 Alcohol – a big problem with young people.  Research 
shows that alcohol abuse affects young people’s brain 
development and causes permanent damage which 
affects them in later years.  

 Marijuana – also poses a huge problem, particularly 
false or fake marijuana (commercially made up 
marijuana) which is now widely available and until 
recently it was not even illegal.  Fortunately it is now 
banned.  

 Bath salts – a new drug which has come around lately.  
It is either ingested or injected. This drug is absolutely 
lethal and has already killed a few people in Australia.   

 Meow meow – very dangerous new illicit drug – 
available mostly in clubs across Sydney.   

 Ice (or meth-emphatamine) – can be very easily made 
at home using local ingredients and is currently widely 
available.  It is a very dangerous drug and users are 
easily addicted after the first use.  It looks like little 
crystals of white sugar.  When injected,will keep the 
user affected for 3 days.  Violence and aggression 
almost always occurs and are the main side-effects of 
ice.  It has led to suicide and violent crimes such as 
murder.  

 
What are the signs of drug us? 

 Effect on eyes - drug use can be clearly seen in the eyes 
of users.  There is usually a dark patch around the eye 
and the pupils in the eyes become smaller.  

 Emphatamine users develop pimples around the jaw 
line.  

 Change in behaviour – drug users tend to move away 
from things that they previously used to enjoy and they 
become withdrawn.  

 Small amounts of money or items of value which can 
be easily cashed could start to disappear from homes.  

 Signs of abnormal behaviour such as aggression, 
hallucination, lack of energy and lack of interest.  

 
Effect of drug use 

 Sustained use of drugs has caused mental health 
problems in young adults which will have a permanent 
affect later in life.  The problem has been worsened 
with State and Federal governments taking away a lot 
of funds from mental health.  This has affected the 
local health community centre to educate and 
overcome drug abuse problems.   

Unfortunately the onset of their mental health 
affects their adult life in a permanent way.  That is 



the reason why early intervention  treatment is extremely 
important. 
 

 Depression is also a major health issue with 
adolescents in particular, prior to exams.  Depression 
has lead to withdrawal, hopelessness and even suicide.  
It affects boys more than girls as boys are 5 times more 
at risk of suicide than girls. 

 More information on drug use:  parents can contact 
CCC which has accessible information for all.  
Alternatively, parents can contact CCC through their 
school.  

 
4. SRC REPORT:     Favour Erhunmwunse  
 
Favour introduced himself as Vice-Captain.  

 The SRC is moving to another location for their 
meetings - away from the classroom to have bigger 
space and easier access.  

 Normally the school captains chair the meetings but in 
their absence, Year 10 reps do the chairing. 

 Christmas hamper – Favour requested parents to 
donate to school Xmas hampers to be distributed to 
needy families. 

 School Spectacular – SRC is involved in School 
Spectacular, where students show their talents for a 
wider audience (such as national TV ABC 3) and make 
new friends.  In doing so, students also learn leadership 
skills.   

 
5. PRESIDENT’S REPORT:  Patricia Fagan 
 

 Foodstalls on CHS Cooperation Day raised $105.  Thank 
you to the parents.  

 Recognition certificates were sent to parents through 
CLO. 

 Suggestions from parents as to where the money raised 
through charity could be used.  Parents decided to give 
Christmas Hampers to needy families.  

 Timetable for next year’s School Council meeting is out 
and available. 

 Tonight’s charity raffle raised $84. 

 Patricia wished everyone a Happy Christmas and Happy 
New Year.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 

Thứ Tư Ngày 28/11/2012. 

Hiện Diện 

Chủ Tọa:   Patricia Fagan 

Hiệu Trƣởng: Beth Godwin 

Phó Hiệu Trƣởng: Dave McEwan, James 

Ven 

Nhân Viên CHS:    Carol Paras, Vince 

Pulham,   

                               James Ven 

Đội Trƣởng Học Sinh:Favour  

Erhunmwunse. 

Thông Dịch Viên: Dijana Stevic, Thao Le, 

Tran Lee, Jenny Ta, Sorathy Michell, Whitney 

Tavui- Leata và Anh Vương. 

 

Kh ách Mời:  Mark Hankin 

 

Phụ Huynh: Nguyen Duc Truong, Phong Thi 

Tran, My Dien Tran, Dang Thi Day,Quang 

Trinh Tung, Tran Binh Chau, Khanh Huynh, 

Thi Hien Ly, Kim Luy Nguyen, Mr& Mrs Tavui-

Leota, V Freiton, Kathleen Whitby, Binh Tang, 

Bao Luong, Lien Duong, S C Tran, 

DusankaPetronijevic, Nevenka 

Vujasinovic,Slavijanka Mlinar, Zaklina 

Matevski, Tai Ly, Lee Chou, Peap Meas, 

Leeda Huynh, Chan Leap Ngov, Ain Khom, 

Srey Kong, Sophanna Nov, Peov Lin, Sok 

Leng Pen, 

Cáo Lổi vì không tham dự đƣợc: Linda 
Chan, Sean Ngo, Tamara Peulic 
Thảo luận về biên bản phiên họp kỳ trước – 

Không có ý kiến . 

1/-  PHÚC TRÌNH CỦA HIÊU TRƢỞNG :    

     Beth Godwin 

Năm nay đã là một năm đạt năng xuất thật 

cao cho Trường Trung Học Cabramatta. 

Chúng ta đã đúc kết việc  

lượng giá các chương trình thực hiện và 

hoàn tất kế hoạch dài hạn cho năm sau. Tôi 

chân thành cám ơn sự cố gắng của Hội Đồng 

Nhà Trường khi đã đóng góp những ý kiến về  

 

duy trì khả năng phát triển thích hợp. Những 

ý kiến nầy kết hợp với kế hoạch dài hạn của 

chúng ta để có thể tiếp tục cung cấp những 

chương trình có hiệu quả cao sau khi nguồn 

tài trợ cho chương trình đặc biệt cho nhà 

trường bị chấm dứt. 

Tôi rất hân hạnh phúc trình cùng quí vị là việc 

xây dựng hai dảy trường số 5 và 6 đang tiến 

hành đúng thời hạn và sẽ hoàn tất trong năm 

sau. Phòng dạy vũ và kịch nghệ sẽ xong vào 

thág 03. Dảy nhà lầu dành cho môn Thể Dục 

Y tế (PD/H) và Âm Nhạc sẽ được hoàn thành 

vào tháng 08. 

Hàng năm nhà trường cấp học bổng cho lớp 

7-8, 9-10 and 11-12. Đồng thời còn có học 

bổng cho môn Thể Thao. Những học bổng 

nầy được tài trợ bởi Cộng Đồng Địa Phương 

và nhà trường. 

Năm nay tôi cũng rất hãnh diện để báo cho 

Quí Vị biết rằng một số học sinh đã làm việc 

thật là siêng năng để có ảnh hưởng tích cực 

vào các học sinh khác. Các em đó đã tham 

gia vào một số các chương trình tình nguyện 

để giúp cho các nhóm học đọc. Có 03 

chương trình Quốc Tế mà các em đã bảo trợ 

trong năm nay là : Ethiopia, Zimbabwe và 

Kenya. Hiện chúng ta đang quyên góp tài 

chính và tặng vật để làm những phần quà 

holiday dành cho các thành viên kém may 

mắn hơn trong cộng đồng nhà trường. 

Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn đến Hội Đồng 

Nhà Trường về sự yểm trợ và hướng dẫn 

trong năm nay. 

2/-  CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CỦA 

NHÀ TRƢỜNG ( Curriculum ). Dave McEvan 

 Thành Tích Biểu Lớp 10 ( RoSA)- 

Đây 

là năm đầu tiên Học sinh lớp 10 không còn 

tham dự một kỳ thi chính thức để có Chứng 

Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học Đệ Nhứt Cấp   

(School Certificate ) như trước đây. Thay vào 

đó,  nếu nghỉ học trước khi thi HSC , các em 

Biên Bản Hội Đồng Nhà Trường  



sẽ nhận được Thành Tích Biểu Lớp 10 ( 

RoSA ). Các em không có thể nhận Học Bạ 

nầy cho đến khi nào nghỉ học luôn mới được. 

Tuy nhiên, vào cuối năm nay, ngày 12 tháng 

12 , học sinh có thể vào xem bản kết quả của 

các môn học. Các em sẽ nhận được email từ 

Ban Giáo Dục chỉ dẫn cho biết cách làm như 

thế nào để vào được trang mạng nầy . 

  Hồ Sơ về thành tích đạt đƣợc ngoài 

chƣơng trình giảng dạy – Ban Giáo 

dục đang thực hiện một chương trình mới 

trên mạng , có thể cho phép học sinh tiếp 

nhận được bằng chứng về các thành đạt 

ngoài phạm vi giáo án như công nhận có 

chứng chỉ cấp cứu hoặc làm việc thiện 

nguyện . Chương trình chánh sẽ bắt đầu 

trong năm 2012. 

 Sáng tạo tƣơng lai của bạn – Tất cả 

học sinh lớp 10 sẽ được tham gia một 

chương trình học rất là quan trọng vào tuần 

sau. Các em sẽ bị bắt buộc theo học và hoàn 

tất một chương trình gọi là “ Tất cả là bài tự 

tôi làm” . Mục đích của chương trình nầy là 

để bảo đãm tất cả học sinh phải hiểu rằng 

không được chép bài của người khác và gọi 

đó là của mình làm. 

Học sinh lớp 10 còn phải tham dự một 

chương trình khác nữa gọi là “ Sẳn Sàng 

Làm Việc” trong đó các em sẽ học những 

khả năng chuyên môn để có thể làm việc bên 

ngoài trường học khi có chổ làm . Khoá học 

nầy đặc biệt quan trọng cho các học sinh ghi 

danh học Hướng Nghiệp (VET) trong năm 

sau như : Chiêu Đải, Dịch vụ Thương nghiệp, 

Bán Lẻ và Xây Dựng . Các em cũng sẽ được 

học khả năng tham dự một cuộc phỏng vấn 

và viết bản Sơ Yếu Lý Lịch (Resume) . Vào 

ngày Thứ Sáu, học sinh sẽ tham gia vào 

những cuộc thực tập phỏng vấn tìm việc như 

sự thật ở ngoài đời. 

3/-  BỊNH TÂM THẦN VÀ VẤN ĐỀ MA TUÝ 

CỦA THANH THIẾU NIÊN – Mark 

HankinÔng Mark tự giới thiệu mình là Nhân 

Viên Tƣ Vấn Về Phát Triển Thanh Thiếu 

Niên ở Trung Tâm Cộng đồng Cabramatta 

, CCC, đã 28 năm nay. Trung tâm cộng đồng 

Cabramatta cung cấp nhiều dịch vụ yểm trợ 

khác nhau cho Cộng Đồng Cabramatta như 

là Trung Tâm Tài Nguyên Di Dân, Nhân Viên 

Phụ Trách Thanh Thiếu Niên, Chương trình 

trợ giúp Thanh Thiếu Niên không nhà và Cố 

Vấn cho những người nghiện ma tuý. Trung 

tâm nầy còn làm việc hợp tác với các trường 

địa phương như Trường Trung Học 

Cabramatta. Ma Tuý là một vấn đề đang ảnh 

hưởng xấu đến toàn thể Cộng Đồng. Đặc biệt 

đối với sự phát triển của học sinh và thanh 

thiếu niên. Sau đây là những vấn đề chánh 

đang ảnh hưởng đến lứa tuổi nầy : 

 Nghiện Rƣợu - Một vấn đề to lớn đối 

với tuổi trẻ. Các cuộc nghiên cứu cho thấy 

thanh thiếu niên uống rượu nhiều sẽ bị ảnh 

hưởng đến sự phát triển và là nguyên nhân 

làm hư hỏng vĩnh viễn bộ óc cho những năm 

sau đó của cuộc đời. 

 Cần Sa - đồng thời cũng là một vấn đề 

lớn lao, đặc biệt là cần sa giả ( cần sa làm ra 

để bán) đã phổ biến một cách rộng rãi cho tới 

mới vừa rồi đây, nó còn được xem là không 

có gì là phạm pháp. Nhưng may mắn thay, 

nay nó đã bị cấm.  

 Bath Salts – là một loại ma tuý mới 

xất 

hiện trong thời gian gần đây. Loại nầy có thể 

uống hoặc chích. Thuốc nầy rất là độc hại và 

đã giết chết môt số người ở Úc Châu. 

 Meow meow - loại ma tuý mới rất là 

nguy hiểm- hiện phổ biến hầu hết các clubs 

trong thành phố Sydney. 

 Ice – ( hoặc là meth-emphatamine ) – 

có 

thể tự pha chế ở nhà bằng cách xử dụng các 

dược liệu ở địa phương và hiện giờ cũng có 

bán rộng rãi khắp nơi. Đây cũng là một loại 

ma tý rất là nguy hiểm và người dùng nó rất 

dể bị ghiền chỉ sau khi thử một lần mà thôi. 

Nó nhìn giống như những hột thuỷ tinh 

nhuyển trong đường trắng. Khi chích vào, sẻ 

làmcho người dùng bị ảnh hưởng trong 03 

ngày. Bạo lực và hung hăng hầu như xảy ra 

cho hầu hết các trường hợp và đó là phản 

ứng phụ chù chốt của Ice. Loại ma tuý nầy 

dẫn tới việc tự tử và các tội phạm dử dằn 

như là giết người. 

NHỮNG DẤU HIÊU NÀO XẢY RA KHI 

DÙNG MA TUÝ  



 Ảnh hưởng lên mắt- dùng ma tuý có 

thể nhìn thấy một cách rỏ ràng trong 

đôi mắt của gười xử dụng. Thường 

thường có một vòng thâm quầng xung 

quanh mắt và con ngươi bị nhỏ lại. 

 Người dùng Emphatamine bị mọc mụn 

đen xung quanh hàm. 

 Thay đổi tánh tình- Người dùng ma 

tuý ưa dời đi những gì đã dùng trước 

đó để vui vẻ trong lúc đang say thuốc. 

 Những số tiền nhỏ hoặc những món 

đồ giá trị dể bán có thể bắt đầu biến ra 

khỏi nhà. 

 Những dấu hiệu tánh tình bất bình 

thường như hung hăng, ảo giác, 

không còn sức lực và mất đi sự thích 

thú. 

ẢNH HƢỞNG CỦA MA TUÝ 

 Xử dụng ma tuý thường có nguyên 

nhân gây ra bệnh tâm thần trong lứa tuổi 

thanh thiếu niên mà sau đó ảnh hưởng vĩnh 

viễn cho tới cuối cuộc đời. Vấn đề ngày càng 

tồi tệ hơn khi Chánh Phủ Tiểu Bang và Liên 

Bang đã cắt bỏ nhiều nguồn tài trợ cho việc 

điều trị bịnh tâm thần. Việc nầy ảnh hưởng 

đến Trung tâm Y Tế Cộng Đồng ở địa 

phương trong việc giáo dục và giải quyết các 

vấn đề lạm dụng ma tuý. Thật là bất hạnh khi 

đã bị bệnh tâm thần rồi là ảnh hưởng của nó 

sẽ kéo dài một cách thường trực trong cuộc 

đời. Đây là lý do tại sao can thiệp sớm vào 

tiến trình điều trị thật là một vấn đề quan 

trọng. 

 Bịnh trầm cảm cũng còn là một vấn đề 

lớn về sức khoẻ của thanh thiếu niên đặc biệt 

là thời gian trước lúc làm bài thi. Bịnh trầm 

cảm dẫn đến việc thối chí, vô hy vọng và có 

thể tự tử. Nó ảnh hưởng nhiều cho con trai 

hơn là con gái khi con trai bị cơ nguy tự tử 

hơn con gái gấp 05 lần. 

 Có nhiều thông tin hƣớng dẫn hơn 

về xử dụng ma tuý :  

Phụ Huynh có thể liên lạc với Trung tâm 

Cộng Đồng Cabramata để có tất cả tài liệu. 

Ngoài ra, Phụ huynh cũng có thể tiếp xúc 

vớitrung tâm thông qua nhà trường của mình. 

PHÚC TRÌNH CỦA ĐẠI DIÊN HỌC SINH – 

Favour Erhunmwunse - Favour tự giới thiệu 

mình là Phó Đội Trưởng 

 Ban Đại diện Học sinh đã dọn đến một  

địa điểm hội họp mới, xa lớp học, để có chổ 

rộng rãi và dễ dàng tụ họp hơn. 

 Thường thường Đội Trưởng chủ toạ 

buổi họp nhưng những lúc Đội Trưởng vắng 

mặt, Đại Diện lớp 10 sẽ chủ toạ. 

 Các gói quà Giáng Sinh- Em Favour 

thỉnh cầu Quí Phụ Huynh biếu những phần 

quà để phân phối cho những gia đình đang 

gặp khó khăn. 

 Sân khấu Nhà Trƣờng – Ban đại diện 

học sinh tham gia vào sinh hoạt sân khấu nhà 

trường nơi mà học sinh trình diển tài năng 

của họ trước số đông khán giả(Như Đài 

Truyền Hình Quốc Gia ABC3) và làm quen 

với nhiều bạn mới. Muốn được như vậy, học 

sinh phải học về khả năng lãnh đạo chỉ huy. 

5/-  PHÚC TRÌNH CỦA HỘI TRƢỞNG HỘI 

ĐỒNG NHÀ TRƢỜNG. Patricia Fagan 

 Các quầy bán thức ăn trong ngày Hợp 

Tác tại Trường Trung học Cabramatta đã gây 

quỷ được $105. Xin cảm ơn Quí Phụ Huynh. 

 Giấy Biết Ơn đã được gửi đến Phụ 

 Huynh qua Nhân Viên Liên Lạc Cộng 

Đồng. 

 Đề nghị của Phụ Huynh về việc xử 

dụng 

số tiền gây quỷ từ thiện cho nơi nào. Quí Phụ 

Huynh đã quyết định tặng các phần quà 

Giáng Sinh cho những gia đình khó khăn. 

 Lịch trình các phiên họp Hội Dồng Nhà 

Trường cho năm sau đã làm xong và sẳn 

sàng phổ biến. 

 Cuộc xổ số Từ Thiện Đêm Nay gây 

được $84. 

 Cô Patricia chúc tất cả mọi người một 

Mùa Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới vui 

tươi hạnh phúc. 

 

 
 
 



 

 

 

 

Thứ Tư Ngày 27/02/2013. 

Hiện Diện 

 

Hiệu Trƣởng: Beth Godwin 

Phó Hiệu Trƣởng:  –    Janice Gooden, Dave 

McEwan, Vince Pulham, Carol Paras, James 

Ven 

Nhân Viên CHS:    Carol Paras, Vince 

Pulham, James Ven 

Đội Trƣởng Học Sinh ( SRC): Sean Ngo, 

Tamara Peulic. 

Thông Dịch Viên: Dijana Stevic, Thao Le, 

Tran Lee, Jenny Ta, Sorathy Michell và Anh 

Vương. 

 

Phụ Huynh:  
Sok Bue Chuy, Kong Srey, Heang 
Ly, Kolthida Nuon, Chan Thy Y,  Leeda 
Huynh, Suong Danh, Lengtouch Chung, chan 
Ven, Many Kek,  Cheanary Khum,  
Vanna Ham, Naysort Heng, Van Ny Pou, Kha 
chai Tia, Thi Ngoc Cam Nguyen, Thi Hoa Le,  
Minh Linh Trang Tran, Huynh Nguyen  
Khanh, Van Dao Nguyen, Dung Van Tran,  
Nguyet Lan Van,Van Tua Huynh,  Cam Thanh  
La, Yen Van Hy, Trqn Tu Uyen , Vanessa  
Tang, Thi Xinh Trinh, Quach Thi Kim Phung,  
Phung Dang Tri,Khon Ly, Ngoc Loan  
Nguyen,Van Nguyen, Nhu Hoa Lieu, Hanh  
Nguyen, Tram Thi Bich Pham, Tran Binh  
Chau, Quang Tung Trinh, Duc 
Truong Nguyen, My Dien Ly Tran, Thi Ngoan 
Ninh, Van Duc Luong, Toan Tu, Que Phi Lac,  
Phung Kieu Tran, Binh Yen Lu, Bao Binh 
Luong, Sengalane Pratthana, Pheky  
Khenmani,Ying Wang, Thanh Tran,  Kone 
Synonetha, Du Hoa Lam,  Slavijanka Mlinar, 
Zama Suboticpeulic, Svjetlana Subotic, 
Dusanka Petronijevic, Nevenda Vujasinovic. 
Xin Lổi Không Tham Dự Đƣợc:   

Patricia Fagan, Ain Khom 

Thảo luận về biên bản phiên họp kỳ trƣớc, 

tổ chức vào ngày Thứ Tƣ 28- 11- 2012. 

Không có vấn đề gì đƣợc nêu lên. 

 

 

 

 

1. PHÚC TRÌNH CỦA HIỆU TRƢỞNG: 
mừng Quí Phụ Huynh mới và Quí Phụ Chào 

Huynh trở lại tham dự hôm nay.  Phiên họp 

của chúng ta được tổ chức hằng tháng vào 

ngày Thứ Tư tại Thư Viện, từ 6:30 đến 8:30 

tối.  Chúng tôi khuyến khích Quí vị nên mang 

cháu bé theo vì nhà trường có mướn những 

người giử trẻ cho các buổi họp Hội Đồng Nhà 

Trường.  Trong phiên họp Hội Đồng Nhà 

Trường, chúng ta thảo luận nhiều vấn đề của 

Trường, được hỏi ý kiến qua nhiều lãnh vực 

đồng thời có những diễn giả được mời đến 

để nói chuyện với chúng ta.  Buổi họp được 

điều hành qua một số các ngôn ngữ khác 

nhau.  Lúc nào cũng có sự hiện diện của vị 

Phụ tá Hiệu trưởng trong buổi họp để sẳn 

sàng thảo luận về việc học của con em nếu 

Quí vị muốn gặp sau khi họp xong. 

Sĩ Số Học Sinh Và Nhân Viên. 

Hiện tại chúng ta có 1411 học sinh ghi danh. 

Đây có nghĩ là sẽ có rất ít sự thay đổi cho 

thời khóa biểu và rằng, chúng ta đang đạt 

được tiêu điểm trong việc dự trù sĩ số học 

sinh. 

Các Khóa Học Mới Trong Niên Khóa 2013. 

Chúng ta đang tiến hành khóa học về Tài 

Chánh trong sự liên hợp với Trường TAFE.  

Chúng ta cũng đang mở khóa Huấn luyện 

viên Thể Thao cho lớp 11. 

Ngoài ra, còn có chương trình mới nhắm mục 

tiêu vào việc dạy Nói (Speech Therapy) cho 

học sinh lớp 7, 8 và 9. 

Việc phát triển cho chương trình Giảng Dạy 

Toàn Quốc của Úc Châu cũng đang tiến hành 

rất tốt đẹp.  Vào đầu học kỳ sau sẽ có 2 ngày 

“ Phát Triển Học Đường” để tập hợp tất cả 

các Giáo Viên sẽ làm việc để đặt ra chương 

trình cho Giáo Án mới trong Toàn Quốc dự 

trù áp dụng trong năm 2014. 

 

Học Sinh Thành Công. 

Học sinh xuất xắc của nhà trường trong niên 

khóa 2012 là em Pei Xin Guo với điểm ATAR 

vào Đại Học 99.10.  Em đã đạt 100% điểm và 

về hạng 6 Toàn Tiểu Bang trong môn Toán.  

Em được thưởng một chi phiếu 500 đô và 

Biên Bản Hội Đồng Nhà Trường  



một ipad được trao tặng từ Câu Lạc Bộ 

Canley Vale Diggers. 

 

Tin Xây Dựng Mới Nhất. 

Hiện chúng ta đang tiến hành được nửa 

đường trên việc xây dựng 8 dảy nhà mới và 

tân trang hầu hết các dảy nhà khác.  Hội 

trường d9aa4 có vòm che mới cho phía 

trước. Dảy số 5 là phòng dạy vũ và kịch nghệ 

sẽ được sẳn sàng đưa vào xử dụng trong 

tuần lễ đầu tiên của Học Kỳ 2.  Dảy số 6 là 

một dảy có lầu mà tầng dưới sẽ là phòng tập 

thể dục dụng cụ và lớp học cho môn PDHPE.  

Trên lầu sẽ dành cho lớp Âm Nhạc bao gồm 

sân khấu trìng diễn và các lớp học.  Dảy nhà 

nầy sẽ được hoàn tất vào tháng 8.  Sẽ có mái 

che bên trên đường đi bộ giửa dảy số 6 và 

Thư Viện.  Chúng ta cũng sẽ tân trang 

Canteen trong năm nay. 

2- Dave Mc Evan – Cuộc Cách Mạng Trong 

Giáo Dục Kỷ Thuật Số.( Laptops) 

Trong 4 năm qua, tất cả học sinh lớp 9 đã 

nhận được laptops từ Bộ Giáo Dục.  Các em 

đã có thể giử laptops sau khi mãn giờ học.  

Nhà trường đồng thời đã cung cấp nhân viên 

yểm trợ về kỷ thuật để giúp bảo trì cho 

laptops.  Năm nay, chúng ta có 204 laptops 

mới trong trường.  Có một điều năm nay khác 

với năm trước là đây là năm chót cho các em 

có laptops.  Sau năm nay sẽ không còn 

laptops và nhân viên yểm trợ kỷ thuật cũng 

sẽ không còn làm việc. 

Nhà trường có 4 ý kiến đề nghị ( kê ra dưới 

đây) và Phụ Huynh sẽ tham gia vào quyết 

định chọn cách nào bằng phương pháp bỏ 

phiếu. 

Ý Kiến Đề Nghị: 

1. Cho Học Sinh Mượng Từ Lớp 9 tới 

Lớp 

12. Laptops sẽ giao cho học sinh lớp 9  

mượn cho đến khi các em lên lớp 12.  Sau 

khi học xong lớp 12 học sinh sẽ giử luôn 

laptops. 

2. Cho Học Sinh Lớp 9 Mượn từng năm 

một. Cho mượn laptops trên căn bản 

một năm.  Học sinh đem trả laptops 

vào cuối năm học và mượn trở lại vào 

đầu năm sau. 

3. Giử Laptops Như Là Một Bộ Phận Của 

Lớp Học. Chúng ta giử Laptops như là 

tài nguyên của toàn trường.  Thí dụ 

như dùng cho học sinh lớp 7 – 9, lớp 

10 – 12 đã có sản laptops của các em.  

Áp dung – Nhân viên yểm trợ kỷ thuật, 

bảo quản, xạc pin hằng đêm, làm thế 

nào di chuyển xung quanh của Bộ 

Giáo Dục. 

4. Cứ Thử Sử Dụng Như là Bộ Phận Của 

Lớp Học, kiểm soát việc xử dụng rồi 

đưa đến quyết định. 

Hảy chờ xem, chúng ta có thể thử giử laptops 

như là một bộ phận trong lớp học dưới sự 

trông nom của Trường.  Áp dụng, cần có 

nhân viên yểm trợ kỷ thuật, bảo quản, xạc 

pin, di chuyển đến các lớp học, đăng nhập 

trang mạng vào laptops, viêc nầy sẽ mất một 

khoảng thời gian ( Phụ Huynh đƣợc yêu 

cầu phải bỏ phiếu để chọn, một trong 4 ý 

kiến đề nghị nầy.  Kết quả bỏ phiếu của 

Phụ Huynh sẽ có vào lần họp sau.) 

1. Khách Mời Nói Chuyện. 

 Bà Janice Gooden – Phụ Tá Hiệu 

Trưởng nói về Học Bài Hằng Ngày và 

Sấp Xếp Cho Trường Học. 

Bà Janice giải thích cho phu huynh rằng có 

sự khác biệt việc làm bài tập ở nhà và học 

bài. Làm bài tập là một công việc cho ngày 

hôm sau trong khi học bài là đọc bài là đọc đi 

đọc lại bài học để hiểu cho hết bài. 

- Trong khi làm bài tập ở nhà hoặc đang trong 

giờ học bài, có thể là học sinh đang nói 

chuyện điện thoại cầm tay, xử dụng computer 

hoặc máy điện tử, Ipads, lên mạng, 

Facebook,Twiter, Myspace, blogs v..v.. 

Phương pháp tốt nhất để biết những gì các 

em đang làm là chỉ có cách nói chuyện với 

chúng tôi mà thôi. 

- Cũng có thể các em không có đủ ngủ, 

các em phải ngủ 8 đến 10 giờ đồng hồ mổi 

đêm.  Hảy cố gắng bắt mấy em đi ngủ sớm 

để tránh được tình trạng thiếu ngủ nầy.  Cuối 

tuần là thời gian tốt nhất để ngủ bù lại lúc 

thiếu ngủ. 

- Trẻ em cũng cần dùng những thực  

phẫm lành mạnh để cho bộ óc phát triển khỏe 

mạnh và phụ khuynh không nên khuyến 

khích các em ăn thức ăn đóng gói và nước 

ngọt.  

 Carol Paras – Tự giới thiệu mình với 



Phụ Huynh là Giáo Viên phụ trách Cố Vấn 

lớp 7 trong năm 2012.  Cô đã nói với Phụ 

Huynh là năm nay, Học Sinh đã ổn định một 

cách tốt đẹp.  Cô Carol còn kêu gọi Phụ 

Huynh nên tiếp xúc với Cô về bất cứ vấn đề 

gì mà Phụ Huynh quan tâm về việc học hành 

của các em Học Sinh lớp 7. 

 Thầy Palham: Trung Tâm Học Tập đã 

nói cho Phụ Huynh biết rằng Thư Viện nay 

mở của hang ngày cho các em dự lớp giúp 

đở học tập cho tới 5 giờ chiều.  Kèm theo đó 

Nhà Trường đã tuyển dụng một số cựu Học 

Sinh đến làm việc như là những người dạy 

kèm sau giờ học.  Đây là một chương trình 

rất thích thú, nơi mà các em được lưu ý và 

kèm học một mình với người dạy kèm mà 

thôi. 

 

Về Chƣơng Trình Thi Dọc Viết và Số Học. 

NAPLAN:  

Phụ Huynh có con em lớp 7 và lớp 9 đã được 

cho biết là con em của họ sẽ dự kỳ thi 

NAPLAN sắp tới đây. 

- Các phiếu tham dự miễn phí đã được 

phát  cho  Phụ Huynh đễ giúp các em vào 

học ở Trung Tâm dạy kèm hầu chuẩn bịcho 

kỳ thi NAPLAN. 

2. Phúc Trình Của Hội Trƣởng Hội Phụ 

Huynh Học Sinh:  

Vì Hội Trưởng vắng mặt nên không có Phúc 

trình   

  

3. Phúc Trình Của Đại Diện Học Sinh  

( SRC).   

(Trình bày bới Đội Trưởng Nhà Trường Sean 

Ngô và Tamara Peulic).  Sean đã tự giới 

thiệu mình là Nam Đội Trưởng nói về việc vẽ 

bậy trong nhà vệ sinh, khuyến khích các phụ 

huynh nói với con em của họ phải báo cáo 

bất cứ vụ vẻ bậy nào xảy ra.   

Ban Đại Diện Học Sinh đã tổ chứcthi 

đuaxo63 số 2 đô la một vé nhầm gây quỷ.  

Em Tamara,( tự giới thiệu mình là Nữ Đội 

Trưởng). Nói về giấy Tissue cho mỗi lớp học 

đễ học sinh xử dụng. 

 

 

4. Các Việc Làm Tổng Quát.   

Xổ số - Tất cả số tiền gây quỷ được đêm nay 

sẽ trao cho Câu Lạc Bộ Diểm Tâm vào ngày 

Thứ Ba và Thứ Sáu. 

 

5. Lần Họp sau vào ngày 27.03.13. 
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学校理事会主席 Patricia Fagan致欢迎詞 

討論学校理事会会议 - 无问题提出 

 

1.校长报告 - Beth Godwin 

今年乃卡巴瑪打中学收获甚丰之年，我们已终结評

估各计划和完成明年的策略計画。我实很感谢学校

理事会努力将意见付之实行。将之吅并入我们的长

逺计划中，当拨予学校特别计划的资金被中止时，

我们仌能提供高质素的计划。 

我很高兴向各位报告，第五与第六座的建筑物正在

计划中，将於明年完成。舞蹈和戱剧排练室将於三

月完成。两層高的体育健康系和音乐系的建筑物将

於八月完成。 

每年我校提供奨学金予第七 - 八年级，第九 - 十年

级和第十一 - 十二年级。亦有体育奨学金。由本地

社区与学校所赞助。 

今年我很驕傲向您们报告，学生们很努力学习，互

相有一个正靣的冲击。他们参加一連串的自愿计划



，帮助同学们学习阅读。有三个国际计划，由学生

们所赞助，为：Ethiopia, Zimbabue和 Kenya。我

们现正筹款和捐赠假期礼物篮子予那些处于学校社

区中不幸的家庭成员们。 

我谨多谢今年学校理事会的支持和引导。 

 

2.学校计划 - Dave McEwan 

*  学校成绩报告单 - 今年为第十班学生不需在外考

大考的第一年 - 第十班証書。替而代之，如一位学

生在高考前离开学校，他们会收到一張学校成绩报

告单。直至他们离开学校才能获发成绩报告单。无

论如何，今年年底，十二月十二日，学生便可收到

一份所修讀科目的报告单，他们已收到由考试局所

发出的电邮，教导如何可收到此单。 

*  登记额外科目成就 - 考试局正筹划一个新的上罔

套配，准许学生收集额外课程成绩的証据，如急救

资格或自愿工作等。試驗项目於二零一二年开始。 

*  創造未来 - 所有十年級的学生於下周将参与一个

很重要的学习。他们将参加一个強制的计划，名为

"我自己的作业＂，所有学生必须完成之。这确保

所有学生明白不抄袭別人的作业，而将之名为自己

的作品。 

第十年级亦将参加另一计划，名为＂凖備就业＂，

他们学习技能，誏他们在校外学习工作时而学习技

能。此对明年在工藝学院学习技能课程的学生特别

重要 - 如接待科，商业朋务科，零售和建筑科。他

们将学习接受訪问的技巧和創作简历表。星期五，

学生将参加接受如真实般的訪问。 

 

3.青年精神健康和藥物问题 - Mark Hankin, 青年

发展顾问 - Mark 介绍过去二十八年都为卡市社区

中心的青年发展人员，卡市社区中心提供一連串支

持给卡市社区，例如移民资源中心，青年社工，无

家可歸青年和藥物輔导等项目。卡市社区中心亦与

本区学校吅作，例如卡市中学。不吅法薬物影响所

有社区人士乃一问题，它特别影响学生与年青成人

的成长与发展。一些重要问题影响年青成人为： 

*  酒精 - 青年人的一大问题。硏究表示酗酒影响年

青人的脑部发展，引至永久性的伤害，在往后的歲

月中影响甚深。 

*  大麻 - 亦引至一大问题，特别是壞或假的大麻（

商业制成大麻），現正廣泛可得到，近日甚至为非

不吅法物。幸好現已被禁止。 

*  洗澡鹽 - 一种新藥物於近日出现，飮用或注射狀。

这种毒品是完全致命的，在澳洲已殺害了一些人士。 

*  Meow meow - 新的不吅法非常危险的毒品 - 在

雪梨大部份俱乐部中出现。 

*  冰（或 Meth - Emphatamine) - 很容易在家中制

成，使用本地配料，现正廣泛通行，它是一种很危

险的毒品，使用者很容易上癮，它像沙糖般的小晶

粒状。注射後，影响使用者達三天之久。暴力和挑

衅几乎通常发生，此乃冰之主要副作用，引至自杀

和暴力罪恶，如謀殺等。 

何为使用毒品的迹象： 

*  眼睛的影响 - 在使用者眼中很淸楚地见到，通常

在眼睛周围有深色班塊和眼内之眼瞳变成更細小。 

*  使用安非它名者的下顎周围有暗瘡。 

*  行为改变 - 使用者不再喜爱往常所喜爱的事物，

亦变得孤僻。 

*  在家里一些小量金钱或有價値而又容易变賣的物

品开始不見了。 

* 不正常的行为，如挑衅，幻觉，决乏気力和兴趣 

使用毒品的後果 

*  連續使用毒品引至年青成人精神健康出现问题对

将来的生活有永久性的影响。一旦州際和联邦政府

将精神健康的拨款減少，将影响地区健康社区中心

之教育和征朋濫用毒品的问题。 

不幸地袭击年青使用者的精神健康，永久性地影响

他们的成人生活。故预早提防治療是極为重要的因

由。 

*  沮丧亦是一个重要的健康问题，尤其是青春期的

年青人，在考试前夕时。沮丧引至孤僻，无家可歸

，甚至自杀。它影响男孩多过女孩，因有五倍男孩

自杀多过女孩。 

*  更多有关毒品的资料：家长可与卡市社区中心荻

取所有这些资料，另可通过学校与卡市社 区中心

联系。 

 

4.学生理事会报告： Favour Erhunmwunse 

Favour 自我介绍为副隊长。 

*   学生理事会搬到另一地奌开会 - 遠离課室，并有

更大的空间和更容易出入。 

*  通常学校隊长主持会议，因他们缺席故十年级代

表主持会议。 

*  圣诞礼物籃 - Favour要求家长捐赠礼物给学校圣

诞礼物籃，以分配给有需要的家庭。 

*  学校壯观活动 - 学生理事会参与＂学校壯观活动"

学生向更多观众展示能力（如全国电视 - ABC 3) 

结識新朊友。而是者，学生亦学习领导能力。 

 

5.主席报告 - Patricia Fagan 

*  卡巴瑪打学校吅作日，食物攤档筹到一百零五元

，多谢各位家长们。 

*  通过学校社区联略员，将認可証書寄给家长。 

*  家长提议将善款捐赠给慈善机构。家长决定将之

購買圣诞礼物籃给有需要的家庭。 

*  已有明年的学校理事会会议日程表及将之派发各

人。 

*  今晚的抽奖巻筹获八十四元。 

*  Patricia恭祝各人圣诞快乐，新年快乐。 
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討論上次於二零一二年十一月二十八日星期三的学

校理事会会议。無问题提出。 

 

1. 校长报告： 

欢迎新舊家长到来参加会议。 

我们的会议是在每个月的第三个星期三從六时半至

八时半在图书馆内开会。我鼓励您帶同您的小孩参

加开会，因学校聘請媬姆於理事会中照顾小孩。 

在学校理事会中我们討論学校事项，討論一連串有

关笵圍，亦有嘉宾演讲。我们的会议有傳譯数种語

言。在会议中我们通常有副校长出席会议，家长可

在散会後与他们討論您孩子的问题。 

学生及教师人数 

现我们有一千四百一十一位学生註册入讀。这意味

課程表将有一些改变，我们将目标放在预测学生人

数上。 

 

二零一三年新課程 

我们与技术培训学院举办一个経済課程。我们亦举

办一个十一年级的体育教练課程。 

我们亦有一个新課程，專注在有語言障礙的第七，

八和九年級的学生上。发展澳洲課程亦進展得颇顺

利。下学期开始，将有两天为学校发展日，教师们

聚在一起，为新课程創造计划。将於二零一四年完

成。 

 

学生的成功 

二零一二年最优秀的学生为 Pei Xin Guo , 他的大

学入学分为 99.10。他获得数学百分百滿分，全州

数学他排行第六。他获奖一張五百元的支票和一个

由 Canley Vale Diggers俱乐部所捐赠的 iPad。 

 

 

建筑物的更新 

我们现正在建造價值数百万元的建筑物项目的半途

中，創造八幢新建筑物和翻新其它大部份建筑物。

学校礼堂正建造新陽台。第五座为舞蹈和戯剧排练

室，第二学期的首个星期便可啓用。第六座是一幢

两層高的建筑物，下層为体育系的健身室和教室。

上層为音乐室，包括一个演出的地方和教室。它们

将於八月完成。将有行人天桥連接第六座与图书馆。

今年我们亦将翻新小食部。 

 

2. Dave Mc Evan - 电子教育的革命（Laptops笔

记本电脑）。四年來，所有九年级的学生收到由教

育部提供的笔记本电脑，当学生完成十二年级时，

他们便可拥有它。学校亦获提供一位技术人员帮助

维修电脑的问题。今年我们收到二百零四个新笔记

本电脑，唯一不同的是今年是最後一年学生获得笔

记本电脑。今後将沒有笔记本电脑，亦沒有维修员

在校朋务了。学校有四个选择（在下面列出）家长

将通过投票而作出决定。 

 

选择 

1） 借给九年级的学生至第十二年级 - 将笔记本电

脑借给九年级的学生至他们完成十二年级，并可拥

有它。 

2）借给九年级的学生使用一年。基本借给学生一

年时间。年终学生交还它，翌年初重新再借。 

3）教室内使用 - 我们拥有笔记本电脑为整所学校

的资源。即是给予第七至第九年级的学生使用。而

第十至十二年级的学生已有他们的笔记本电脑。牽

連 - 维修管理员，貯藏，每晩充电，如何在校内運

送它们，如何進入教育部的網址等。 

4）嘗試给班上学生使用，監管使用，然後决定 - 

等等看 - 我们尝試给班上学生使用，由各学系管理。

牽連 - 需要技术人员，貯藏，充电，運送至班上，



开啓电脑所需的时间。 

(要求家长投票选出其中一个选择，下次会议将公

开投票结果。) 

 

1）嘉宾 -  

Mrs Janice Gooden - 副校长： 在校学习的程序

和安排。 

Janice 向家长解释家课与温习之不同点。家课是做

所学了的功课，翌日遞交。温习是重温課本，以图

了解全部内容。 

*  在家课/学习的環节上，学生可使用手提电话，电

脑，笔记本电脑，IPads,互联网平台，臉書，

Twitter, MySpace, blogs等等。欲知他们所做何事

的最好方法乃与他们对话。 

*  另一可能乃学生沒有足够的睡眠，每晚他们需要

八至十个鐘頭的睡眠。尝试要他们早点上床以征朋

難题。週末是補充睡眠的好时刻。 

*  孩子亦需要健康的食物來发展健康的腦部，家长

不应鼓励孩子吃零食和飲汽水。 

 

Carol Paras - 向家长自我介绍为二零一三年的第

七年级輔导教师。她告知家长，今年学生们已安顿

得很好。Carol告知家长有关七年级的问题，可与

她联系。 

 

Mr Pulham 

*  学习中心 - 告知家长，图书馆每日开放给学生至

下午五时，放学後，学校聘請一些旧学生为補习员。

这是一个很兴奋的计划，给予学生一对一的照顾。 

*  NAPLAN- 告知有七年级和九年级的学生的家长，

不久将有 NAPLAN考试。 

*  派给家长免费補习卷给他们的孩子到家课中心凖

備 NAPLAN考试。 

 

2）主席报告- 由于主席缺席，故沒报告。 

 

3）学生理事会代表报告 - 学生隊长 Sean Ngo 和

Tamara Peulic 报告 

Sean 自我介绍为男隊长 - 卫生间的塗鸦，鼓励家

长告诉他们的孩子举报塗鸦事件。学生理事会安排

復活节比赛，推出二元抽奖卷筹款。 

Tamara自我介绍为女隊长。每间教室都有紙巾 - 

我们正尝试誏每间教室都有纸巾供学生使用。 

 

4）一般事宜 

抽奖卷 - 今晚售卖獎卷所获得的款项将给予星期二

及星期五的早餐俱乐部。 

 

5）下次会议的日期是二零一三年三月二十七日。 

 

 
ថ្ងៃពធុ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ 
 
១. របាយការណគ៍្រនូាយកៈ  -  Beth Godwin 

ឆ្ន ាំននេះវិទាល័យការាម៉ា តាអភិវឌ្ឍយ៉ា ងខ្ល ាំង។នយើងបានបញ្ច ប់ការវយតាំ
លលកមមវិធីសិកា និងបានបាំនពញគាំនរងយុទធសាស្តសតបនរងៀនសាំរប់ 
ឆ្ន ាំនរកាយ។ ខ្ុាំនពញចិតតណាស់នឹងការររឹងប្ររងរបស់រកុមររឹកាសាល 
ប្ដលបនញ្ចញមតិជានរចើនសាំរប់នធវើការអនុវតតិតាម។ 
ទាំងអស់ននេះដាក់ចូលកនុងគាំនរងការនពលយូរ នធវើដូនចនេះនយើងអាចទុកកមម 
វិធីពិនសសៗឲ្យសិសសនរៀននទៀតនទេះបីនគឈប់ឲ្យជាំ នួយសាំរប់កមមវិធី 
ទាំងន េះ។ 
ខ្ុាំសរាយចិតតនឹងរយការណ៍ពីសាំណងអ់ាគារទី៥និង៦ កាំពុងមនដាំ នណើ រ 
ការបានលអ ន ើយនឹងសងរួ់ចឆ្ន ាំនរកាយ។ សទូឌ្ីយូសាំរប់រ ាំនិងសាំប្ដងនឹង 
សងរួ់ចនៅប្ខមិ ។ អាគារពីរជានក់ាយសិកា/សុខភាពនិងនភលងសិលបេះ 
នឹងសងន់ ើយនៅប្ខសីហា។ 
នរៀងរល់ឆ្ន ាំសាលនយើងមនអាហាររូរបករណ៍សាំរប់សិសសថ្នន ក់ទី៧-៨,៩-
១០និង១១-១២។ ន ើយកម៏នអាហាររូរបករណ៍កីឡាប្ដរ។ 
ទាំងអស់ននេះគឺនដាយសារបានសពន់ស័រពីសមគម ៗកនុងតាំបន់និងសាល។ 
ឆ្ន ាំននេះខ្ុាំសូមរយការណ៍រាប់នលកអនកថ្នសិសានុសិសសបានខាំររឹង 
នធវើការយ៉ា ងខ្ល ាំងនដើមបឲី្យបានផលលអដល់សិសសដលទនទៀត។ ពួកនគបានចូល
រួមកមមវិធីសម័រគចិតតជួយគាន នរៀនអាននសៀវនៅ។ នយើងមន 
កមមវិធីអនតរជាតិបីប្ដលសិសសបានសពន់ស័រគឺ៖ររនទសអុីធីអូភា 
(Ethiopia),  សមីបាវី(Zimbabwe)និងនកនញ៉ា  (Kenya)។ 
ឥឡូវននេះនយើងកាំពុងអង្គា សរាក់និងនធវើអាំនណាយវតថុនផសងៗសាំរប់ ូលីនដ
បាស់នសេត(holiday buskets)សាំរប់ជួយសមជិកនៅកនុង 
សមគមសាលប្ដលមនសាំណាងតិច។ 
ខ្ុាំសូមប្ថលងអាំណរគុណដល់រកុមររឹកាសាលប្ដលបានជួយឧបតថមភគាាំរទ
និងជួយប្ណ ាំកនុងឆ្ន ាំននេះ។ 
 
២. កមមវិធសីាល-     Dave McEwan 



• កាំណត់រតាលនលទធផលសាល(ROSA)- ឆ្ន ាំននេះគឺជានលើកដាំបូងប្ដល 
សិសសថ្នន ក់ទី១០មិនបាច់ចូលររឡងធាំនទ - សាំរប់សញ្ញា ប័រតវិទាល័យ 
(School Certificate)។ ជាំ នួសវិញនបើសិសសចាកនចញពីវិទាល័យមុន 
HSCសិសស ទទួលកាំណត់រតាលនលទធផលសាល (ROSA)។ សិសសមិន
អាចទទួលROSA រ ូតដល់នគនចញពីសាល(ឈប់នរៀន)។ 
ម៉ាាងវិញនទៀតនៅចុងឆ្ន ាំននេះលថៃទី១២ធនូ,សិសសអាចចូលនបើកឯកសារយក
ការកត់រតា លនមុខវិជាា របស់នគតាមរយៈអុិនធឺរប្នត។ 
សិសសបានទទួលអុីនមលពីរកសួងអប់រ ាំនូវការបង្គា ញរនបៀបនធវើខ្ងនលើននេះ 
តាមរយៈកុាំពយូទ័រ។ 
• ការកត់រតាលទធផលលនកមមវិធីបប្នថម- រកសួងកាំពុងនធវើកញ្ច ប់ថមី តាមរយៈ 
កុាំពយូទ័រប្ដលនឹងអនុញ្ញា តិសិសសឲ្យររមូលភ័សតុតាងលនលទធផលកមមវិធី 
បប្នថមរបស់នគដូចជាការជួយប ទ ន់(first-aid) ឬការង្គរសម័រគចិតត 
(Volunteer work)។ គាំនរងការអនកនរៀននបើកបរយនតនហាេះនឹង 
ចាប់នផដើ មកនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 
• ការកសាងអ គតអនក- សិសសថ្នន ក់ទ១ី០ទាំងអស់នឹងចូលនរៀន 
យ៉ា ងសាំខ្ន់នៅអាទិតយនរកាយ។ ពួកនគនឹងចូលរួមកមមវិធីចាាំបាច់ 
មួយនៅថ្ន ”កិចចការរបស់ខ្ុាំទាំងអស់” ប្ដលសិសសទាំងអស់រតូវប្តនធវើ 
ឲ្យបាននពញនលញ។ ននេះបញ្ញា ក់ថ្នសិសសទាំងអស់យល់ដឹងអាំពីការចាំ 
លងកិចចការអនកដលទន ើយថ្នជាកិចចការរបស់ខលួនឯង។ ថ្នន ក់ទី១០នឹងចូល 
រួមកមមវិធីមួយនទៀតប្ដរនៅថ្ន ”កិចចការរួចន ើយ” ប្ដលសិសសនរៀនពីជាំ  
 ញប្ដលអាចជួយឲ្យនគនធវើការខ្ងនរៅសាលនៅកប្នលងនធវើការដាំបូង។ 
ននេះសាំខ្ន់សាំរប់សិសសប្ដលនរៀន Vet Course ឆ្ន ាំនរកាយ។ ដូចជា៖ 
Hospitality, Business Service, Retail និងConstruction។ 
នគនឹងនរៀនពីជាំ ញសមភ សនិងសរនសរជីវររវតតរបស់នគ។ នៅលថៃសុរក  
សិសសនឹងចូលរួមនធវើការសមភ សរកការង្គរនធវើដូចជាប្មនប្ទន។ 
 
៣. សខុភាពប្ផនកខរួកាលរបសយ់វុជននងិនរគឿងនញៀន:  
Mark Hankin, អនកឲ្យឧវិទលនការធាំលតូលសរ់បសយ់វុវយ័ 
ម៉ា កបានប្ណ ាំខលួនគាត់ថ្នជាភាន ក់ង្គរខ្ងការធាំលូតលស់របស់យុវជននៅ
មណឌ លស គមន៍ការាម៉ា តា(CCC)អស់រយៈនពល២៨ឆ្ន ាំន ើយ។CCC 
ផដល់នូវការជួយឧបតថមភដល់ស គមន៍ការាម៉ា តាដូចជាMigrant 
Resources Centre, Youth Workers (អនកនធវើការសាំរប់យុវជន) 
គាំនរងការសាំរប់យុវជនប្ដលគាម នផទេះសាំប្បង 
និងការឲ្យឧិវទនរគឿងនញៀន។ CCC កន៏ធវើការលដគូជាមួយសាលនរៀន 
តាំបន់ដូចជាវិទាល័យការាម៉ា តាផងប្ដរ។ ថ្នន ាំ្ នញៀនអុីលីសុីត(Illicit)  

គឺជានរឿងន តុប៉ាេះពាល់ដល់ស គមន៍ទាំងអស់។ ជាពិនសសវប៉ាេះពាល់ 
ដល់ការធាំលូតលស់និងការរកីចាំនរ ើនរបស់សិសានុសិសសនិងនកមងនពញ 
វយ័។ នរឿងន តុធាំខលេះប្ដលប៉ាេះពាល់ដល់នកមងនពញវយ័គឺ៖ 
• សុរ- បញ្ញា ធាំណាស់ជាមួយនកមងៗ។ការរសាវរជាវបង្គា ញថ្ននររើ 
សុរ ួសកាំរតិប៉ាេះពាល់ការលូតលស់ខួរកាលរបស់នកមង និងបណាដ លឲ្យ 
ខូតខ្តរ ូតជាពិនសសប៉ាេះពាល់ដល់ជីវិតនគនៅលថៃនរកាយ។ 
• កញ្ញា - កជ៏ាបញ្ញា ធាំណាស់ប្ដរ, ជាពិនសសកញ្ញា ប្កលងកាល យ(កញ្ញា ប្ដល 
ពាណិជាកមមនធវើនឡើង) ប្ដលឥឡូវននេះមននរចើនសនធឹកស ធ ប់ន ើយ 
ថមី ៗននេះរ ូតដល់វមិនខុសចាប់នទ។ សាំណាងលអណាស់ឥឡូវននេះ 
នគឈប់ឲ្យនររើដាច់ខ្ត។ 
• បាសសល់(Bath salts)ជាថ្នន ាំនញៀនថមី ប្ដលនចញមកចុងនរកាយនគ។ វ
អាចនលបចូលឬចាក់កប៏ានប្ដរ។ ថ្នន ាំនញៀនននេះវមនអាំណាចខ្ល ាំង 
ខ្ល ណាស់ប្ដលបណាដ លនអាយសាល ប់ ន ើយវបានសាំលប់មនុសសពីរបី 
 ក់រួចមកន ើយនៅអូស្តសាត លី។ 
• នមៀវនមៀវ(Meow meow)- នរគាេះថ្នន ក់ណាស់, ជាថ្នន ាំអុីលីសុីតថមី , 
ប្ដលអាចរកបានភាគនរចើនតាមកលឹបនៅសុីដនី។ 
• អាយស៍(Ice or meth-emphatamine)អាចផលិតបានរសួលនៅ 
តាមផទេះនដាយនររើនរគឿងផសាំនៅតាមតាំបន់ន ើយថមី ៗននេះមនអាចរកបានជា
នរចើន។ វជានរគឿងនញៀនររកបនដាយនរគាេះថ្នន ក់ខ្ល ាំងណាស់ន ើយអនក 
នររើង្គយនញៀននរកាយពីនររើបានមដង។ វមនរងដូចជារគាប់លអិតៗលន 
សេរស។ នៅនពលបានចាក់វរួចន ើយនឹងនធវើនអាយប៉ាេះពាល់អនកនររើបី 
លថៃ។ អាំនពើ ឹងានិងភាពកាចសាហាវនកើតនឡើងរល់នពលប្តងប្តភាគ 
នរចើនបណាដ លមកពីផលវិបាកលនការនររើអាយស៍។ 
វបណាដ លនអាយនធវើអតតឃាតកមមនិងឧរកិដកមម ឹងាដូចជាឃាតកមម។ 
អវជីានរគសញ្ញា លនការនររើនរគឿងនញៀន 
• ឥទធិពលនលើប្ភនក: នររើនរគឿងនញៀនអាចនអាយនឃើញចាស់កនុងប្ភនក 
អនកនររើ។ ប្តងប្តមនសាន មជាាំនៅជុាំ វិញប្ភនកនិងកូនរកមុាំកនុងប្ភនក 
ប្ររជាតូចជាង។ 
• អនកនររើEmphatanine - នធវើនអាយមននចញមុននៅតាមជុាំ វិញថ្នា ម។ 
• ផ្លល ស់រដូរអាករបកិរយិ- អនកនររើនរគឿងនញៀនចូលចិតតលេះបងអ់វីប្ដល 
នគធ្លល ប់ចូលចិតត ន ើយនគកាល យនៅជាអនកដកខលួនថយ។ 
• នៅកនុងផទេះចាប់នផដើ មបាត់លុយកាក់ខលេះនិងវតថុមនតាំលលប្ដលអាច 
លក់យកលុយបាន។ 
• សញ្ញា អករបកិរយិខុសធមមតាដូចជាការរកនរឿងនគ, ការរសនមើរសលម 
គាម នកាំលាំងកាំប្ ងនិងគាម នអារមមណ៍។ 



ឥទធិពលលនការនររើនរគឿងនញៀន-  
• ការបនតនររើនរគឿងនញៀនបណាដ លនអាយមនបញ្ញា សុខភាពប្ផនកខួរ 
កាលរបស់នកមងនពញវយ័ប្ដលនឹងប៉ាេះពាល់រ ូតដល់ជីវិតនគនៅលថៃ 
នរកាយ។ បញ្ញា ននេះបាននធវើនអាយរតឹប្តធៃន់ធៃរនឡើងនដាយសាររដឋ 
និងរដាឋ ភិបាលកាត់រាក់ជាំ នួយជានរចើនពីMental Health។ នរឿងននេះប៉ាេះ
ពាល់ដល់មណឌ លស គមន៍សុខភាពតាមតាំបន់កនុងការអប់រ ាំ 
និងការយកឈនេះនលើបញ្ញា នររើនរគឿងនញៀន ួសកាំរតិ។គួរនអាយសាដ យ
ណាស់ឥទធិពលលនខួរកាលនគ ប៉ាេះពាល់ដល់ជីវិតនគជាអចិលស្តនតយ៍។  
ន តុននេះន ើយការពាបាលជាប ទ ន់មនសារេះសាំខ្ន់ខ្ល ាំងណាស់។ 
• ការនរកៀមរកាំចិតតជានរឿងចាំបងផងប្ដរលនសុខភាពរបស់នកមងនពញវយ័ ជា
ពិនសសមុននពលររឡងធាំ។ ការធ្លល ក់ទឹកចិតតបណាដ លនអាយដកខលួន 
ថយ។ អស់សងឃមឹនិងនធវើអតតឃាតកមម។ ភាគនរចើនវប៉ាេះពាល់នកមងររុស 
នរចើនជាងនកមងរសីដូចជានកមងររុសនធវើអតតឃាតកមម៥ដងនរចើនជាងនកមងរសី។  
• ពត៌មនបប្នថមនទៀតកនុងការនររើនរគឿងនញៀន- មតាបិតាអាចទក់ទង
មណឌ លស គមន៍ការាម៉ា តាប្ដលមនពត៌មន 
រគប់មុខ។ មនធាបាយនផសងនទៀតមតាបិតាអាចទក់ទងស គមន៍ 
ការាម៉ា តាតាមរយេះសាលរបស់កូនអនក។ 
 
៤. របាយការណ៍SRC: Favour Erhunmwunse 
Favour បានប្ណ ាំខលួនគាត់ថ្នជាអនុររធ្លន។ 
• SRC បានផ្លល ស់រដូរកប្នលងររជុាំ នៅកប្នលងមួយនទៀត, ឆ្ៃ យពីថ្នន ក់នរៀន 
ប្ដលមនកប្នលងធាំទូលយជាងន ើយរសួលនធវើការង្គរ។ 
• ធមមតាររធ្លនសិសសជាអនកនបើកបិទអងាររជុាំ (chairperson)ប៉ាុប្នតនពល 
នគមិនបានចូលរួម សិសសតាំណាងថ្នន ក់ទី១០ នឹងនធវើការជាំ នួស។ 
• រគឹសតមឹសប្ មភ័រ (Christmas hamper)- Favourបានសាំណូម 
ពរនអាយមតាបិតាជួយបរចិាច កទននូវរគឹសសមឹសប្ មភ័រនដើមបបី្ចកជូន 
ដល់រគួសារប្ដលរតូវការចាាំបាច់។ 
• ទសសនីយភាពដ៏អសាច រយរបស់សាល- SRCចូលរួមកនុងទសសនីយភាព 
ដ៏អសាច រយននេះ,ប្ដលសិសសបនញ្ចញនទពនកាសលនគនៅមុខទសសនិកជន 
ជានរចើន (មនTV ABC 3 ជានដើម) និងមនឧិកាសបនងេើតមិតត 
ថមី ៗនទៀត។នធវើដូនចនេះសិសសកប៏ាននរៀនសូរតពីជាំ ញជាអនកដឹក ាំប្ដរ។ 
 
៥.  របាយការណ៍ររធ្លន:  Patricia Fagan 
• ការលក់មាូបអារហារនៅសាលលថៃរួបរួមគាន អង្គា សរាក់បាន$១០៥សូម 
អរគុណដល់មតាបិតា។ 

• សញ្ញា ប័រតទទួលសាា ល់បាននផ្ើ នអាយមតាបិតាតាមរយេះភាន ក់ង្គរ 
ទាំ ក់ទាំនងស គមន៍(CLO) ។ 
• សាំណូមពរពីមតាបិតានូវកប្នលងប្ដលរតូវជួយឧបតថមភនដាយនររើរាស់ 
លុយប្ដលអង្គា សបានតាមពិធីសនស្តង្គា េះនផសងៗ។មតាបិតាបានសាំនរច 
នអាយរគឹសតមឹសប្ មភ័រនៅរគួសារប្ដលរតូវការជាចាាំបាច់។ 
•តារងនពលនវលលនការររជុាំ រកុមររឹកាសាលសាំរប់ឆ្ន ាំនរកាយបាន 
នចញន ើយអាចរកបាន។ 
• យប់ននេះនយើងអង្គា សរាក់បាន$៨៤។ 
• Patricia បានជូនពរនអាយរគប់គាន សរាយរកីរយនៅបុណយ 
រគឹសតមឹសនិងសិរសីួសដីឆ្ន ាំថមី ។ 
 

 
ថ្ងៃពធុ ទី២៧ ខែកមុ្ភះ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

១. របាយការណ៍រគ ូយកៈ  Beth Godwin 
សូមសាវ គមន៍មតាបិតាថមី និងមតាបិតាទាំងអស់។ 
អងាររជុាំ របស់នយើងនធវើនឡើងរល់ប្ខ នៅលថៃពុធនៅកនុងបណាណ ល័យ 
ពីនម៉ា ង៦កនលេះដល់នម៉ា ង៨កនលេះយប់។ នយើងសូមបញ្ញច ក់ថ្នអនកអាច 
យកកូនមកនរពាេះសាលបានជួលអនកនមើលប្ថនកមងសាំរប់អងាររជុាំ ននេះ។ 
នៅកនុងអងាររជុាំ នយើងបានពិភាកាពីនរឿងន តុប្ដលនកើតនឡើងនៅសាល, 
នសនើនយបល់កនុងបញ្ញា នផសងៗនិងមននភ្ៀវអនកអតាថ ធិរាយផដល់ពត៌មន 
ប្ដរ។ នៅកនុងនពលររជុាំ នយើងនិយយភាសាមួយចាំនួន។ នៅនពលន េះ 
ប្តងប្តមនរគូ យករងចូលរួម ប្រកងនលកអនកមនបាំណងចងព់ិភាកា 
ពីនរឿងកូននរកាយនពលររជុាំ ។ 
ចាំននួសសិសនងិបគុាលកិ: 
ថមី ៗននេះនយើងមនសិសសចាំនួន១៤១១ ក់បានចុេះន ម្ េះចូលនរៀន។ននេះ
មនន័យថ្នតារងនពលនវលនឹងមនការផ្លល ស់រដូរបនតិចបនតួចន ើយនយើង
មនប្ផនការទយទុកមុនចាំនពាេះចាំនួនសិសស។  
កមមវិធសីកិាថមី កនងុឆ្ន ាំ២០១៣: 
នយើងកាំពុងបនរងៀនកមមវិធីវិជាា ជីវៈ ិរញ្ាិកប្ដលជាប់ទក់ទងគាន ជាមួយ 
TAFE ។ នយើងកម៏នកមមវិធីអនកបងវកឹបនងវើនប្ផនកកីឡា សាំរប់សិសស 
ថ្នន ក់ទី១១ប្ដរ។ ន ើយនយើងកម៏នកមមវិធីថមី កាំពុងមនដាំ នណើ រការសាំនៅ 



នលើការបនញ្ចញសាំនលងនិយយសាំរប់សិសសថ្នន ក់ទី៧, ៨និង៩។ ការចាំនរ ើន
លតូលស់លនមុខវិជាច ជនជាតិអូស្តសាត លីកាំពុងមនដាំ នណើ រការលអ។ 
នៅនដើមរតីមសនរកាយនឹងមន ” លថៃបុគាលិកអភិវឌ្ឍន៍ ” ២លថៃសាំរប់ 
សាលនិងរគូជានរចើនរួមទាំងអស់គាន នធវើការបនងេើតកមមវិធីសិកាថមី ៗ។ 
កមមវិធទីាំងននេះនឹងអនុវតតនៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 
សសិសទទលួនជាគជ័យៈ 
សិសសពូប្កផុតនគនៅសាលនយើងកនុងឆ្ន ាំ២០១២គឺ Pei Xin Guoប្ដល 
បានពិនទ ុATAR, ៩៩.១០។  ងបានទទួលពិនទុខ្ងគណិតសាស្តសត 
១០០% ជាប់នលខ៦ ចាំណាត់កនុងរដឋខ្ងប្ផនកគណិតសាស្តសត។  ងបាន
ទទួលរង្គវ ន់$៥០០និងអាយប្ភត(ipad)មួយ ប្ដលជាអាំនណាយ 
ពីប្ខនលីប្វលឌ្ីន ាើរ(Canley Vale Diggers)។ 

សាំណងៈ់ 
ថមី ៗននេះនយើងសងប់ានពាក់កណាដ លន ើយនូវគាំនរងសាំណងរ់ប់លន 
ដុលល នដើមបសីងអ់ាគារថមី ៗ៨ និងប្កកុនអាគារដលទនទៀត។ បនទប់ធាំសាល 
 (school hall) កាំពុងប្តសងយ់៉ាខ្ងមុខ។អាគារទី៥ជាសទូឌ្ីយូសាំប្ដង 
និងរាំប្ដលនឹងសងរួ់ចនៅអាទិតយទី១លនរតីមសទី២។ អាគារទី៦ មន២ 
ជាន់, ជាន់ខ្ងនរកាមសាំរប់ហាត់រាណនិងថ្នន ក់សាំរប់មុខវិជាា PDHPE ។ 
ជាន់ខ្ងនលើសាំរប់ដូរតស្តនតីរួមកប្នលងសាំប្ដង និងថ្នន ក់នរៀន។ នយើងនឹងសង ់
រួចនៅប្ខសីហា។ នយើងនឹងមនផលូវនដើ រមនដាំបូលពីអាគារទី៦នៅ 
បណាណ ល័យ។ នយើងនឹងប្កកុនប្ខនទីនកនុងឆ្ន ាំននេះ។ 

 ២. Dave McEwan-  ការសិកាតាមរយៈប្លបថុប (laptops) 

៤ឆ្ន ាំមុនសិសសថ្នន ក់ទ៩ីទាំងអស់បានទទួលប្លបថុបពី 
រកសួងសិកាអប់រ ាំ។សិសសអាចទុកប្លបថុបនគនៅនពលនគនរៀនចប់សាល។ 
សាលមនអនកឯកនទទសខ្ងកុាំពយូទ័រសាំរប់ជួយជួសជុលប្លបថុប។ 
ឆ្ន ាំននេះខុសពីមុនគឺថ្នជាឆ្ន ាំចុងនរកាយប្ដលសិសសនឹងទទួលប្លបថុប។ 
 នរកាយពីឆ្ន ាំននេះមិនមនប្លបថុបនទៀតនទ ន ើយអនកឯកនទទសក ៏
មិនមននទៀតប្ដរ។ ដូនចនេះសាលមន៤ចាំណុច(រយ មខ្ងនរកាម) 
ប្ដលរតូវពិភាកានិងនរជើសនរ ើស ន ើយមតាបិតានឹងចូលរួមកនុងការ 
សាំនរចចិតតប្ដលនឹងសាំនរចតាមការនបាេះនឆ្ន ត។  
ចាំណុចនរជើសនរ ើស: 
i) នអាយសសិសថ្នន កទ់៩ីខចរី តូដលច់ងុឆ្ន ាំថ្នន កទ់១ី២- នអាយប្លបថុបនៅ 
សិសសថ្នន ក់ទី៩រ ូតដល់នគនរៀនដល់ថ្នន ក់ទ១ី២។ នរកាយពីចប់ថ្នន ក់ទ១ី២ 
នពញនលញន ើយសិសសមនសិទធទុកប្លបថុបបាន។ 

 
ii) នអាយសសិសថ្នន កទ់៩ីខច១ីឆ្ន ាំមដង- នអាយប្លបថុបនៅសិសសថ្នន ក់ទី៩ខចី 
រល់ឆ្ន ាំ។ សិសសសងប្លបថុបវិញនៅចុងឆ្ន ាំ ន ើយខចីសាថមី វិញនៅ 
នដើមឆ្ន ាំនរកាយ។ 
 
iii) រកាទកុប្លបថបុនៅសាលមយួកប្នលងសាំរបថ់្នន កន់រៀន- នយើងទុកប្លបថុ
បនៅសាលសាំរប់នររើររចាាំថ្នន ក់ទាំងអស់ ឧទ រណ៍ សាំរប់សិសសថ្នន ក់ទី
៧-៩។ សិសសថ្នន ក់ទ១ី០-១២ បានទទួលប្លបថុប 
រួចន ើយ។ បញ្ញា - អនកឯកនទទស, ការទុកដាក់,បញ្ចូលនភលើងថមរល់យប់, 
ការដឹកជញ្ចូ ននៅថ្នន ក់នរៀន,នបើកនិងបិទកុាំពយូទ័រប្ដលរតូវការនពលនវល 
នរចើន។ 
 
iv) សាកលបងទកុប្លបថបុនៅសាលសាំរបថ់្នន កន់រៀន,រតតួពនិតិយការ 
នររើរាស,់ប ទ បម់កសាំនរចចតិត- រងច់ាាំនមើល- នយើងអាចសាកលបងនធវើ 
ដូនចនេះនៅនរកាមការនមើលខុសរតូវរបស់គណ:សាស្តសាត ចារយលនប្ផនកសិកា 
និមួយៗ។ បញ្ញា - អនកឯកនទទសខ្ងកុាំពយូទ័រ, ការរកាទុក, បញ្ចូលនភលើង 
ថមរល់យប់,ការដឹកជញ្ចូ ននៅថ្នន ក់នរៀន,នបើកនិងបិទកុាំពយូទ័រប្ដលរតូវ 
ការនពលនវលនរចើន។ 
មតាបតិាជាអនកនបាេះនឆ្ន តនរជើសនរ ើសចាំណុចទាំងបនួខ្ងនលើននេះ។ លទធ
ផលលនការនបាេះនឆ្ន តនងឹររកាសនៅអងាររជុាំ នលើកនរកាយ។ 

៣.អនកអតាថ ធរិាយ- 
 • Mrs Janice Gooden- រគូ យករង,តារងនពលនវលសិកានិង 
ការនរៀបចាំសាំរប់សាលនរៀន។ អនករគូយ៉ា នីសបានពនយល់មតាបិតាពី 
ភាពខុសគាន រវងកិចចការរគូដាក់នអាយនធវើ(Homework)និងការ 
នរៀនសូរត(study)។ Homework ជាកិចចការនរៀនសូរតសាំរប់លថៃប ទ ប់ 
មកនទៀតប្ដលរគូបនរងៀនបនតនមនរៀន នដើមបនីអាយសិសសយល់ចាស់ 
ពីនមនរៀនន េះ។ 
* កនុងនពលនធវើ Homework/study,ប្ដលសិសសនរចើនប្តមនជាប់ខលួន 
ដូចជាទូរស័ពទលដ,កុាំពយូទ័រឬថ្នប្បលលត(tablet),អាយប្ភត(ipads),អុិនធឺ 
ប្នតន វសបលូក(facebook),ថវី ធឺរ(twitter),ម៉ា យនសពស(myspace), 
បលលក(blogs)ជានដើម។ យកលអនដើមបដឹីងថ្ននគកាំពុងនធវើអវីគឺអនករតូវនិយយ 
ជាមួយនគ។ 
* ន ើយសិសសកអ៏ាចនគងមិនបានរគប់រគាន់ប្ដរ។ នកមងរតូវនគង៨ 



នម៉ា ងនៅ១០នម៉ា ងកនុង១យប់។ សាកលបងនអាយនគឆ្ប់ចូលនគង នដើមបកីុាំ
នអាយមនបញ្ញា ននេះនកើតនឡើង។ លថៃនៅរន៍ិងអាទិតយជាឧិកាសលអ 
ប្ដលអាចនគងនអាយប្ឆអត។ 
* នកមងរតូវការមាូបអាហារមនជីវជាតិលអសាំរប់ខួរកាលលូតលស់បានលអ 
ន ើយមតាបិតាមិនគួរនអាយកូនញុាំចាំណីនផដសផ្លដ ស(snacks) និងទឹក
រកូចប្ផអមៗនទ។ 
• Carol Paras- បានរាប់មតាបិតាថ្នគាត់ជាអនករគូនអាយដាំបូ ម ន 
ររចាាំថ្នន ក់ទី៧ឆ្ន ាំ២០១៣។គាត់បានរាប់មតាបិតាថ្នឆ្ន ាំននេះសិសស 
មននថរភាពបានលអ។ គាត់បានជាំ របមតាបិតានអាយទក់ទងគាត់នបើ 
មននរឿងន តុអវីប្ដលអនកបារមភពីកូនសិសសថ្នន ក់ទ៧ី។ 
• Mr Pulham- 
*មណឌ លសិកា- គាត់រាប់មតាបិតាថ្នបណាណ ល័យសាលនបើករល់ 
លថៃសាំរប់សិសសនរៀនសូរតនៅមណឌ លសិការ ូតដល់នម៉ា ង៥លៃ ច។ 
 ន ើយសាលកប៏ានជួលសិសសចាស់មួយចាំនួននអាយនធវើការជារគូ 
បនរងៀនឯកជននរកាយនម៉ា ងសាល។ ននេះជាកមមវិធីប្ដលអសាច រយ 
ណាស់គឺសិសសមន ក់រគូមួយតទល់។ 
*NAPLAN- គាត់បានរាប់មតាបិតាថ្នសិសសថ្នន ក់ទី៧និងទ៩ីនឹង 
រតូវនធវើនតសន៍ NAPLAN កនុងនពលឆ្ប់ៗននេះ។ 
នយើងបានប្ចកសាំបុរតចូលឥតគិតលថលដល់មតាបិតាសាំរប់យកនៅនអាយ 
កូនមកចូលនរៀននៅមណឌ លសិកានដើមបនីរៀបចាំខលួនសាំរប់ររឡងNAPLAN។ 

៤.របាយការណ៍រកមុររកឹាសសិស(SRC)– 

Sean Ngo and Tamara Peulic 

នសៀន- បានរាប់ថ្ននគជាររធ្លនសិសសររុស- ការគូររកនវ ៉ាមរកវ៉ា មនៅ 
តាមបងាន់,សូមមតាបិតាជួយរាប់កូននអាយរយការណ៍នបើមន 
ឧបតតិន តុលនការគូររកនវ ៉ាមរកវ៉ា មនៅសាល។ SRC បាននរៀបចាំនធវើនឆ្ន ត 
វតថុលក$់២ ន ើយនឹងដាករ់ាក់ននេះចូលនៅកនុងការអង្គា សរាក់។  
ថ្នម៉ា រ៉ា - បានរាប់ថ្ននគជាររធ្លនរងសិសសរសី,រកដាសជូតមុខមត់ 
(Tissue)ដាក់រគប់ថ្នន ក់នរៀន។ នយើងខាំររឹងរករកដាសជូត(Tissue) ដាក់
រគប់ថ្នន ក់នរៀនសាំរប់សិសសនររើរាស់។ 

៥. របាយការណ៍ររធ្លនៈ   
នដាយគាត់មិនបានអនញ្ា ើញមក, គាម នរបាយការណ៍នទ។ 

៦.ករណីនផសងៗ:  

នឆ្ន តវតថុ _ រាក់អង្គា សបានយប់ននេះយកនៅជួយខ្ងកលឹប 

អាហារនពលរពឹករល់លថៃអង្គា រនិងសុរក។ 

អងាររជុាំ នលើកនរកាយនៅលថៃពធុ ទ២ី៧/០៣/២០១៣ 
 

ШКОЛСКИ 

САВЕТ 
 
Записник са седнице одржане 
28. новембра 2012. год. 
 

1. ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРКЕ –Beth Godwin 
 

Ова гпдина је била вепма прпдуктивна за 
Cabramatta High шкплу. Завршили смп са 
пцеоиваоем наших прпграма и урадили 
стратешки план за следећу гпдину. Ја ценим 
труд Шкплскпг савета кпји је дап свпје идеје за 
пдржаваое пвпг прпграма. Тп је укљученп у  
наше дугпгпдишое планпве, такп да бисмп и 
даље мпгли да ппнудимп прпграме накпн 
гашеоа нпвчанпг фпнда. 
Са задпвпљствпм вас пбевештавам да 
изградоа блпкпва 5 и 6 иде пп плану и да ће 
бити завршени следеће гпдине. Стдип за 
драму и плес биће гптпв у марту. Двпспратна 
зграда за  PDHPE и музику биће завршена у 
августу. 
Сваке гпдине наша шкпла нуди стипендије за 
све разреде, а такпђе ппстпје стипендије за 
сппрт. Те награде пбезбедила је лпкална 
заједница и шкпла. 
Ове гпдине с ппнпспм вас пбавештавам да су 
се ученици дпста      трудили       да        имaју  
ппзитиван утицај на друге.  
Они су учествпвали у разним вплпнтерским 
прпграмима, где  су ппмагали свпјим 
вршоацима да науче да читају. Ппстпје и три 
интернаципнална прпграма кпјима су пни 
били сппнзпри: Етиппија, Зимбабве и Кенија. 
Тренутнп скупљамп паре и ствари за 
нпвпгпдишое пакете за сирпмашније чланпве 
шкплске заједнице. 
 
2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ –Dave McEwan 



 

 Record of School Achievement (RoSA) – Овп је 
први пут да ученици 10. разреда неће 
пплагати главни испит ван шкпле – тзв. 
School Certificate. Уместп тпга, акп ученици 
напусте шкплу пре матурскпг испита, пни 
дпбијају тзв. Record of School Achievement 
(RoSA). Они не мпгу да дпбију тп дпк не 
напусте шкплу. Ипак, на крају пве гпдине, 
12. децембра, ученици мпгу да дпбију 
транскрипт свпјих предмета. Они су 
примили мејл пд Board of Studies с 
инструкцијама. 

 Бележеое ваннаставних активнпсти - Board 
of Studies ради на нпвпм пнлајн пакету кпји 
ће дпзвплити ученицима да дпбију дпказ за 
оихпве ваннаставне активнпсти, кап штп су 
квалификације за прву ппмпћ или 
вплпнтерски ппсап. Пилптски прпјекат ће 
ппчети 2012. 

 Стварајте своју будућност – сви ученици 
10. разреда учиће нештп важнп пве 
недеље. Они ће учествпвати у пбавезнпм 
прпграму званпм Све је мој властити рад 
и сви ученици мпрају да га заврше. Тп 
треба да их научи да схвате да не смеју да 
кппирају рад других ученика и да га зпву 
свпјим. 
10. разред ће такпђе учествапвати у јпш 
једнпм прпграму званпм Спремни за посао. 
Они ту уче вештине кпје су им пптребне да 
раде ван шкпле, када имају праксу. Овп је 
нарпчитп важнп за ученике кпји раде тзв. 
VET предмете следеће гпдине, нпр: 
Hospitality, Business Services, Retail and 
Construction. Такпђе ће учити вештине кпје 
су им пптребне за интервју и писаое 
резумеа. У петак ученици ће учествпвати у 
разгпвпру за ппсап кап штп је у стварнпсти. 
 

3. МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ УЧЕНИКА И ПРОБЛЕМ 
ДРОГЕ – Mark Hankin 
 
Саветник за младе у развпју, Mark, представип 
се  кап службеник пве прганизације при 
Cabramatta Community Centre (CCC), кпји ради 
28 гпдина. ССС пружа ппдршку различитпг 
карактера заједници Кабрамате, кап штп су 
Migrant Resource Centre, рад са младима, 
прпграм за младе бескућнике и саветпваое за 
дрпгу. ССС такпђе ради у партнерству са 
лпкалним шкплама кап СНS. Оппјне дрпге су 
прпблем у свакпј заједници. Нарпчитп имају 
утицаја на раст и развпј ученика и младих 

људи. Међу главним прпблемима кпји утичу 
на младе су: 
 

 Алкпхпл – велики прпблем за младе људе. 
Истраживаоа ппказују да кпнзумираое 
алкпхпла има утицаја на развпј мпзга 
младих људи и изазива трајна пштеђеоа 
кпја ће се ппказати касније у живпту. 

 Марихуана – такпђе преедставља велики 
прпблем, ппсебнп лажна марихуана 
(кпмерцијалнп прпизведена), кпја је 
ширпкп дпступна и дпнедавнп није ни била 
илегална. Срећпм, сада је забраоена. 

 Спли за купаое – нпва дрпга кпја се 
недавнп ппјавила. Она се или унпси крпз 
уста или путем иоекције. Ова дрпга је 
апсплутнп убпјита и већ је убила некпликп 
људи у Аустралији. 

 Meow meow – нпва вепма ппасна пппјна 
дрпга, углавнпм дпступна у сиднејским 
клубпвима 

 Ice (meth-emphatimine) – мпже лакп да се 
направи кпд куће уз упптребу лпкалних 
састпјака и тренутнп је ширпкп 
распрпстраоена. Вепма је ппасна јер 
мпменталнп изазива зависнпст. Изгледа 
кап кристали белпг шећера. Кад се убризга, 
утиче на кприсника 3 дана. Увек је праћена 
агресијпм и насиљем. Впдила је и у 
сампубиствп и у тешке криминалне 
прекршаје кап штп је убиствп. 
 

Кпји су знакпви упптребе дрпге 
 

 Одражава се на пчима - упптреба дрпге 
јаснп се види на пчима кприсника. Обичнп 
се ппјављују тамни кплутпви пкп пчију, 
зенице се сужавају. 

 Они кпји упптребљавају емфетамин пбичнп 
дпбију бубуљице дуж вилице. 

 Прпмена у ппнашаоаоу – кприсници дрпга 
се пбичнп удаљавају пд ствари у кпјима су 
раније уживали и ппстају ппвучени. 

 Маое суме нпвца и вредне ствари кпје се 
лакп унпвче мпгу да нестану из куће. 

 Знакпви абнпрмалнпг ппнаша-оа кап шту 
су агресивнпст, халуцинације, маоак 
енергије и интереспваоа. 
 

Ефекти упптребе дрпге 
 

 Дугптрајна упптреба дрпге изазива 
менталне прпблеме кпд младих људи, кпји 
ће имати трајнпг ефекта у оихпвпм 



каснијем живпту. Прпблем се јпш ппгпршап 
кад су државна и федерална влада пдузеле 
дпста фпндпва за менталнп здравље. На тај 
начин псталп је на лпкалним здравственим 
центрима заједница да пбразују људе и 
превазиђу пвај прпблем. 
На жалпст, ппремећенп менталнп здравље 
пставиће трајан ефекат у каснијим 
гпдинама живпта. 

 Депресија је такпђе  главни здравствени 
прпблем кпд адплесцената ппгптпвп пред 
испите. Депресија је впдила дп ппвлачеоа, 
псећаоа безнађа и чак сампубиства. Више 
су тпме ппдлпжни дечаци пд девпјчица и 
кпд оих је ризик пд извршаваоа 
сампубиства већи 5 пута негп кпд 
девпјчица. 

 Више инфпрмација п упптреби дрпга: 
рпдитељи мпгу да кпнтактирају ССС кпја 
има дпступне инфпрмације за све. Такпђе, 
рпдитељи мпгу да се пбрате Центру и 
прекп шкпле. 
 

4. ИЗВЕШТАЈ SRC-а     Favour Erhunmwunse 
 
Favour се представип кап вице-капетан. 

 SRC се сели на другу лпкацију за оихпве 
састанке – даље пд учипница где имају 
већи прпстпр. 

 У нпрмалним пкплнпстима капетани шкпле 
председавају састанцима, али кад су 
пдсутни, тп преузимају ученици 10. 
разреда. 

 Бпжићни ппклпн за угрпжене ппрпдице. 
Favour је апелпвап на рпдитеље да дају свпј 
прилпг. 

 School Spectacular – SRC је укључен у School 
Spectacular. Ту ученици ппказују свпј 
таленат за шири аудитпријум (кап 
наципнална ТВ, АВС 3) и стичу нпве 
пријатеље. Радећи тп, пни такпђе стичу 
лидерске сппспбнпсти.           
 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА – Patricia Fagan 
 

 Од хране кпју су рпдитељи ппклпнили за 
Cooperation Day прикупљенп је $105. Хвала 
рпдитељима. 

 Признаоа су рпдитељима ппслали CLO's. 

 Предлпзи рпдитеља где би те паре требалп 
да се улпже – за бпжићне пакете 
угрпженим ппрпдицама. 

 Расппред састанака за следећу гпдину је на 
распплагаоу. 

 Вечерашоа лутрија дпнела нам је $84. 

 Patricia је ппжелела свима срећне празнике 

 

Записник са седнице одржане 
27. фебруара 2013. год. 

 
1. ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРКЕ –Beth Godwin 

 
Дпбрпдпшлица нпвим и старим рпдитељима. 
Наши састанци се пдржавају сваке среде у 
библиптеци пд 6.30 дп 8.30 увече. Ппдстичемп 
вас да дпведете свпју децу ппштп шкпла 
заппшљава бејбиситере. На пвим састанцима 
дискутујемп п разним стварима кпји се тичу 
шкпле, кпнсултујемп се п различитим 
пбластима и такпђе имамп гпсте гпвпрнике. 
Састанци се впде на некпликп језика. 
Састанцима присуствују такпђе и заменици 
директпрке укпликп желите да их питате 
нештп п свпм детету. 
 
Брпј ученика и пспбље 
 
Тренутнп имамп 1411 ученика штп значи да ће 
бити мале измене у расппреду и да смп дпбрп 
предвидели брпј ученика. 
 
Нпви курсеви у 2013. 
 
Имамп курс финансија кпји је ппвезан са TAFE-
пм. Такпђе имамп и курс за сппртске тренере у 
11. разреду. Такпђе имамп и нпви прпграм за 
ученике 7, 8  и 9. разреда кпјима се пружа 
гпвпрна терапија. Развијаое наципналнпг 
прпграма такпђе је у тпку. На ппчетку следећег 
трпмесечја биће два дана за прпфесипнални 
развпј наставника, где ће се укључити више 
шкпла заједнп и чији ће наставници радити на 
прпграмима. Тп ће се применити 2014. 
 
Успех ученика 
 
Најбпљи ученик шкпле је Pei Xin Guo, чији је  
ATAR 99.10. Он је из математике псвпјип 100% 
и дпшап је на 6. местп из математике у 
држави. Кап награду дпбип је чек пд $500 и 
ајпед кпји је ппклпнип Canley Vale Diggers. 
 
Вести п изградои  
 
Ми смп на пплпвини пута мултимилипнскпг 
прпјекта за изградоу 8 нпвих зграда и 
ренпвираое већине псталих. Шкплска сала 



дпбија нпву веранду. Блпк 5 је студип за драму 
и плес и биће спреман за кприштеое у другпм 
трпмесечју. Блпк 6 је двпспратна зграда 
Приземље је немеоенп за PDHPE и учипнице а 
спрат за музичкп, укључујући прпстпр за 
кпнцерте и учипнице. Зграда ће бити гптпва у 
августу. Такпђе ћемп ренпвирати и кантину пве 
гпдине. 
 
2.  Dave McEwan – Дигитална 
ревплуција(лаптпппви). Ппследое 4 гпдине 
сви ученици 9. разреда примали су лаптпппве 
пд Министарства за пбразпваое. Ученици су 
мпгли да их задрже кад заврше шкплу. Шкпла 
је такпђе дпбила и службеника за технплпгију 
да ппмпгне у пдржавоу лаптпппва. Ове гпдине 
дпбијамп нпве лаптпппве (240). Овп је 
ппследоа гпдина кад ученици дпбијају пве 
кпмпјутере. Ппсле пве гпдине неће више бити 
ни кпмпјутера ни задуженпг радника. Шкпла 
има 4 ппције (дпле наведене) и рпдитељи ће п 
тпме да гласају. 
 
1) Ппзајмити ученицима 9. разреда дп 12. 
разреда када мпгу да их задрже  
 
 
2) Ппзајмити ученицима 9. разреда сваке 
гпдине. Гпдишоа упптреба. Ученици враћају 
лаптпппве на крају гпдине и ппнпвп 
ппзајмљују следеће гпдине. 
 
3) Сачувати лаптпппве за пдељеоа.  
 
Чувамп их кап средствп за  учеое за целу 
шкплу, нпр за ученике пд 7-9. разреда ппштп 
ученици пд 10. дп 12. разреда већ имају свпје 
лаптпппве. Импликације: службеник за 
пдржаваое, смештај, пуоеое сваке нпћи, 
пренпшеое дп учипница и улпгпваое у 
страницу Министарства за пбразпваое. 
 
4) Прпбати с тпм идејпм, пратити упптребу па 
пнда пдлучити. Чекати и видети. Мпжемп да 
тп испрпбамп али да буде ппд надзпрпм 
пдсека. Импликације: пптреба за 
службеникпм, пренпшеое дп учипница, 
смештај, пуоеое и искључиваое штп мпже да 
пптраје. 
 
(Од рпдитеља је затраженп да гласају и 
изаберу 1 пд 4 ппције. Резултати гласаоа 
биће пбјављени на следећем састанку.) 
 

3. Гпст гпвпрник 
Г-ђа Janice Gooden – заменик директпрке: 
План рада и прганизација за шкплу. Она је 
пбјаснила рпдитељима разлику између 
дпмаћег рада и учеоа. Дпмаћи је задатак за 
следећи дан у шкпли, дпк је учеое пбнављаое 
градива наученпг у шкпли да би се разумелп. 
 
Тпкпм учеоа мпгуће је за ученике да кпристе 
технплпгију, али најбпље је да разгпварате с 
оима да знате шта раде. 
 
Такпђе је мпгуће да ученици не спавају 
дпвпљнп. Они мпрају да спавају 8-10 сати 
тпкпм нпћи. Ппкушајте да их наведете да иду  
у кревет раније да избегнете пвај прпблем. 
Викенд је ппгпднп време да надпкнаде акп 
нису дпвпљнп спавали. 
 
Они такпђе мпрају да се здравп хране за развпј 
мпзга и рпдитељи не би требалп да ппдстичу 
разне грицкалице и газирана пића. 
 
Carol Paras – представила се кап разредни 
старешина за 7. разред 2013. Она је рекла 
рпдитељима да су се ученици дпбрп уклппили. 
Рекла им је да мпгу да јпј се пбрате у вези с 
билп кпјпм ствари кпја се тиче 7. разреда. 
 
Г-дин Pulham – 
Центар за  учеое. Рекап је да је центар птвпрен 
свакпг дана ппсле шкпле дп 5. Ппред тпга 
шкпла је заппслила некпликп бивших ученика 
да раде кап тутпри ппсле шкпле. Овп је вепма 
узбудљив прпграм јер ученици имају 
ппјединачну пажоу. 
 
NAPLAN – рпдитељима ученика 7. и 9. разреда 
реченп је да ће пвај тест бити ускпрп. 
Бесплатни ваучери су ппдељени рпдитељима 
за оихпву децу да мпгу да се припреме за 
NAPLAN тест. 

 
4.  ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИЦЕ –   
      Није била присутна па нема  
      Извештаја. 
 
5. ИЗВЕШТАЈ SRC-а  (Sean Ngo  и Тамара 

Пеулић)  –  графити     у  тпалетима.    Sean    
је    ппдстакап   рпдитеље да кажу деци да 
пријаве пне     кпји    тп    раде.    Они     су       
прганизпвали   лутрију  пд   $2   за   
прикупљаое пара. 
 



Тамара је пбјаснила да ппкушавају   да 
прганизују да у свакпм разреду буде кутија 
с марамицама. 

 
6.   Разнп Шкплска лутрија - сакупљене паре 
      намеоене   су   за   Breakfast   Club   
      утпркпм и петкпм. 
 
      Следећи састанак 27. 03. 2013. 
 
 

English Faculty Report 
 

Firstly I would like to introduce myself.  My name is 
Andrew Simpson and I have been appointed as the 
new Head Teacher English at Cabramatta High School. 
I would also like to thank the Cabramatta High School 
community for their warm welcome.  

It is a pleasure to work at Cabramatta High especially 
at such an exciting time in education when a new 
curriculum is being planned for implementation in 
Years 7 and 9 next year.  The English faculty have a big 
job ahead of them preparing lessons to ensure that all 
students meet the requirements of our new syllabus. 

Introducing the dedicated English teachers who will be 
working on the new curriculum to deliver a quality 
education to all students:  Mrs A Slade (2IC), Ms D 
Ikonomos, Ms M Gauci, Ms L Treloar, Ms J Duvall, Ms 
M Chand, Ms A Alex, Ms V Vu, Mrs C Beaden, Mr M De 
Laconzi, Mr K Chong, Mrs L Corradi, Mrs E Petrovic, 
Mrs J Tawse, Mrs C Manuel, Mr G Robbins and our 
Deputy Principal Mrs J Gooden who teaches Year 10 
English. 

While I have not met last year’s Year 12 students, I 
have looked closely at their HSC results.  There were 
certainly some outstanding achievements and I would 
like to highlight and extend my congratulations to 
those students who achieved a Band 6 in Advanced 
English:  Ivana Dimic, Simon Gov, Tran Thao Vy Le, 
Janet Sou and Kimberley Tran.  Of course there are 
many other students who would have worked hard to 
achieve commendable results in the various English 
courses offered in the HSC. 

It is important that the current Year 12 have a regular 
and rigorous study routine in place and that they not 
only read the texts set for study but also related texts 
for the topics as well.   

Year 11 should be establishing their study routine and 
some may want to consider which English course is 
best for them.  An ATAR will be attained in both 
Advanced and Standard English but some students 
might achieve better results in Standard.  Students 
who do not wish or need to continue to university 
should consider English Studies.   

Year 10 will also need to consider their senior options 
as the year progresses. 

Finally juniors can prepare for senior years and 
improve their English skills by reading regularly.  There 
is always English homework.  It is reading.  So if your 
son or daughter says they have no English homework, 
there is a one word response – READ. 

Andrew Simpson 
Head Teacher, English 
 

PEER READER & TUTOR PROGRAM 

35 Year 10 students recently began their training in 
the Peer Reader/Tutor program. The training was 
conducted by Mr Chong (the Stage 4 Literacy Coach) 
and Ms Treloar (the Stage 5 Literacy Teacher).   

The first day of training involved the Year 10 students 
learning about reading skills and comprehension 
strategies, as well as team-building and socialising 
skills.  The students enjoyed the fun aspects of the 
training day – as the photos show.  The highlight of 
the day was the ‘Dressing Alice for the Ball’ activity, 
where groups were given 3 newspapers, a marker and 
a roll of sticky-tape in which to ‘dress’ their chosen 
Alice for ‘her’ party.  As you can see from the 
volunteer models, the finished designs looked 
amazing.  

The Year 10 students will be excellent role models for 
their ‘tutees’, as they develop their leadership skills 
themselves.  The training will continue throughout the 
year, to continue supporting the Year 10 students as 
they help the Year 7 students with their transition into 
high school.   

The Peer Reader / Tutor Program runs during roll call 
each day of the week, for the duration of the year.  
How the program works is nominated Year 7 students 
are partnered with a student from Year 10. Each 
morning the older students meet their ‘tutees’ to 
check in with them, before they begin reading texts 
the Year 7 students have chosen.   

The Year 10 students assist the Year 7s to better 
understand the texts they read, to help with their 
school work / research for assignments /  and 
preparations for exams.  The students also develop 
team-work skills, as well as developing strong 
socialising strategies.  The group will attend several 
excursions throughout the year.  These excursions will 
help to build the rapport between the Year 7 and 10 
students and to help them all to develop their 
research and investigative skills as well.   



 
 

 
 

  
PHOTOS OF THE PEER READER & TUTOR PROGRAMM 
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acknowledge the 

generosity of the 

sponsors of Education 

week 2012 
 

Commonwealth Bank of Australia 
and Ralph Norris 

Australian Business Community 
Network 

White Doves ‘R’ Us 
Lifeline Macarthur 

Academy Photography Pty Ltd 
Event Cinemas, Westfields Liverpool 

Hoyts Cinemas, Wetherill Park 
Kimarie Cosmetic Lingerie Boutique 
Cabramatta/Cabra-Vale Lions Club 

Starr Partners Real Estate, 
Cabramatta 

MacDonalds Family Restaurant, 
Liverpool Megacenta 

The Australian Association of All 
Nationalities of China Inc 

Ching Hai International Association 
Kenny Lam, Tuition, Coaching & 

Learning Centre 
Top Class English Tutoring 

Kumon Coaching 
Excel Tutoring Centre 

LG IMAX Theatre Sydney 
Bing Lee, Liverpool Megacenta 

Church of Christ 
Supersave Market 

Panasonic 
NEC 

Rotary 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thank you to the following sponsors 
 

Sellino’s Deli Café          LAM’S AUTO 

                         
 

 

 

 

And thankyou to our sponsor 
SNEAKER SPORTS       

 



 
 
Learning and fun outdoors! 
Looking for a fun and healthy school holiday activity that won’t break the bank? Get your kids off the couch and 
unhooked from the iPad with a Sport and Recreation Centre holiday program. Sport and Recreation Centres are 
government-run facilities. These overnight and day adventures are offered in beautiful Australian bush and coastline 
locations for kids aged 7 to 16. 
 
See your child blossom 
Our programs use challenging, adventurous activities to help kids develop independence, self-esteem and social 
skills. Under the supervision of friendly and qualifi ed staff, conquering these age-appropriate challenges can help 
kids develop confidence as they master new skills and make new friends. Our affordable school holiday packages 
include all activities, accommodation, nutritious meals and 24-hour supervision. Supervised transport is also 
available to and from most camps. 
 
Sport and Recreation Centres: getting kids active outdoors for over 60 years. 
 
For full details including program descriptions, head to our website at www.dsr.nsw.gov.au/kidscamps. Please note, 
age restrictions do apply for some activities. 
 
Don’t miss out! 
Enrolments close on the Monday one week prior to camp. Book early to avoid disappointment. 
 
How to enrol 
Call 13 13 02 to book and pay over the phone, or download an enrolment form from our website and send with full 
payment to our Client Service Centre. While all prices are correct at the time of printing, they are subject to change. 
 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2012 HSC ART EXPRESS PAINTINGS…… “AFTER MONET CAME…..” 
ON DISPLAY AT SHOALHAVEN ART CENTRE NOWRA  

By Yong Feng Wen 



INDUSTRIAL ARTS PHOTO CORNER 
PHOTOS OF SALLY HEM WORKING IN THE WORKSHOP 

 

HARMONY DAY CELEBRATIONS 

 

 

 



2013 - TERM 2 

 Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sat / Sun 

Apr/May 

1 
Week A 

29 

School 
Development 

Day 

30 

School 

Development 

Day  

1 2 3 

 

4/5 

May 

2 
Week B 

6 

 

7 8 9 10 

GREEN DAY 

11/12 

May 

3 
Week A 

13 14 15 

NAPLAN yrs7&9 

16 17 

SCHOOL 
ATHLETICS 
CARNIVAL 

18/19 

May 

4 
Week B 

20 21 22 

SCHOOL 
COUNCIL 
MEETING 

6.30-8.30pm 

23 

ZONE CROSS 
COUNTRY 

24 25/26 

Red 

Shield 

Appeal 

May/Jun 

5 
Week A 

27 28 29 

 

30 31 

YR 7 

Vaccinations 

1/2 

Jun 

6 
Week B 

3 4 5 6 7 8/9 

Jun  

7 
Week A 

10 

Queen’s 

Birthday 

11 12 13 14 15/16 

Jun 

8 
Week B 

17 18 

REPORTS 
ISSUED 

YEARS 8 and 10 

19 

SCHOOL 
COUNCIL 
MEETING 
6.30-8.30pm 

20 

ZONE 

ATHLETICS 

21 22/23 

Jun 

9 
Week A 

24 

 

25 

REPORTS 
ISSUED 

YEARS 7,9&11 

26 27 28 29/30 

School Resumes for Term3- Tuesday 16th July 

 


