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Ngày đầu tiên của 2021 Ngày khai trường của học sinh năm học 2021 là Thứ Năm, 28 Tháng 1. 

Đồng Phục, Sách vở và 
Dụng cụ Học Tập 

• Trong ba ngày đầu, học sinh lớp sẽ tham gia vào Chương Trình Giới Thiệu của trường. Học sinh 
không cần đem sách vở đến trường nhưng phải đem một cây viết (Xem trang giới thiệu).

• Trong ngày khai trường, học sinh phải mặc đồng phục theo quy định. 
• Xin ghi tên họ của em vào đồng phục trong khi nghỉ hè (kể cả đồng phục thể thao). Nhà trường có 

1400 học sinh và trên 460 học sinh lớp nhỏ. Hơn 400 cái áo khoác giống nhau.
• Ghi tên họ của em trong cặp và bỏ dấu hiệu như ruy băng hoặc cột giây màu chẳng hạn.
• Bao sách của em để giữ sách sạch sẽ (Học sinh có thể bán sách cũ của em vào cuối năm học).
• Ghi tên họ và lớp học của em trong mỗi quyển sách (trong và ngoài sách) và tập vở.

Danh sách mua sách Hạn chót để đặt sách trên mạng là Thứ Sáu, 11/12/20. 

Chi tiết của học sinh
Thay đổi địa chỉ và điện 
thoại

Nhà trường cần chi tiết chính xác của học sinh. Trong năm học, nếu quý  vị có thay đổi địa chỉ hay số điện 
thoại di động, xin cho nhà trường biết ngay (kể cả số điện thoại di động của thân nhân trong trường hợp 
khẩn cấp). Vì sự an toàn của học sinh rất là quan trọng, nhà trường phải liên lạc gia đình khi cần thiết. 

Đồ ăn trưa và ăn vặt Nhà trường có quán bán đồ ăn trưa đầy đủ cho học sinh. Nhưng học sinh nên tự đem đồ ăn trưa, đồ ăn 
vặt và nước uống để khỏi xếp hàng mua đồ ăn. Đồ ăn trưa phải đầy đủ vì một ngày sáu tiết học rất dài.

Đồng phục thể thao và 
đồng phục thường

Nếu học sinh học thể thao buổi sáng, học sinh cũng phải mặc đồng phục thường đến trường. Sau đó 
mới thay đồng phục thể thao khi có giờ thể thao.

Tủ khóa cá nhân
Học sinh sẽ được phát một cái khóa với số mật mã riêng biệt trong ngày giới thiệu trường. Học sinh 
phải giữ bí mật và không được cho ai biết số mật mã của em. Khi nhà trường cho em một tủ khóa cá 
nhân, em không được tự thay đổi vị trí của tủ này.

Điện thoại di động Học sinh mang theo điện thoại di động đến trường phải tắt máy và bỏ vô hộc tủ trong giờ học.

Tự mang máy tính laptop

Tất cả học sinh lớp 7 đều phải tự mang theo máy tính lap top đến trường. Những thông tin về máy tính 
laptop, xin lên trang mạng của trường. 
http:braybrooksc.vic.edu.au/dưới mục Chương Trình (Programs). Nếu có thắc mắc, xin liên lạc thầy 
Hiệu Phó Mr. McMahon.

Nhật ký

• Tất cả học sinh đều được phát một quyển nhật ký của trường. Nhật ký này bao gồm tất cả thông 
tin quan trọng về các quy tắc và luật lệ của nhà trường. Ngoài ra, còn bao gồm một số lời khuyên 
và hướng dẫn cách học tập. Nhật ký này là một công cụ học tập đầy đủ và hữu ích.

• Học sinh viết ra những bài tập chưa làm xong và những bài đã học trong ngày. Việc đó được xem 
như là một phần của việc ôn bài.

• Giáo viên sử dụng nhật ký này để liên lạc với phụ huynh. Nhà trường yêu cầu phụ huynh/người 
giám hộ kiểm tra nhật ký học sinh hàng tuần.

• Điểm danh
• Đến trễ
• Về sớm
• Nghỉ học

Học sinh phải đi học mỗi ngày trừ khi bị bệnh hay có công việc xảy ra bất ngờ trong gia đình. Nếu học 
sinh nghỉ học, phụ huynh/người giám hộ phải gọi điện thoại cho nhà trường biết sớm.
Mỗi tiết học giáo viên đều điểm danh. Nhà trường theo dõi chặt chẽ và gọi về nhà nếu học sinh vắng 
mặt. Học sinh nghỉ học cần một tờ giấy báo của phụ huynh. Trong nhật ký có một phần để phụ huynh 
ký tên và có thể xé ra. Nếu học sinh đến trễ, nhà trường cũng cần tờ giấy này.
Nếu học sinh phải về sớm ngày hôm đó, em phải đến báo cho Chủ nhiệm Khối Lớp của em biết vào 
sáng hôm đó và đem theo tờ giấy có chữ ký của phụ huynh. Phụ huynh phải đến văn phòng đón em về 
nhà và ký tên vào sổ.

Đồ vật đáng giá
Học sinh không nên đem những đồ vật đáng giá đến trường ngoại trừ các dụng cụ cần thiết như máy 
tính laptop. Học sinh không nên mang theo nhiều tiền đến trường, trừ khi em phải trả tiền cho văn 
phòng như tiền đi cắm trại chẳng hạn. Trong trường hợp này thì em nên đi tới văn phòng ngay.

An toàn

Học sinh phải sử dụng cầu vượt để qua đường hay qua đường dưới sự hướng dẫn của nhân viên khi 
qua đường Ballarat. Nhà trường rất nghiêm khắc với học sinh trong vấn đề này. Học sinh sẽ bị cấm 
không được đi học nếu em không tuân theo luật an toàn. Cũng như khi học sinh đứng chờ xe tại trạm 
xe buýt, em cũng phải tuân theo luật an toàn. Một khi học sinh đã đến trường thì em không được ra 
khỏi trường học.

Học sinh lên xe hay 
xuống xe
tại cổng đường Duke 
và đường Bourke

• Phụ huynh chở con cái đi học hoặc đón các em về nhà phải đậu xe xa cổng của trường học.
• Để học sinh có thể đi bộ vào cổng một cách an toàn và để giáo viên có thể vào cổng đậu xe trong 

trường.
• Đậu xe ngay cổng sẽ gây sự bất tiện cho học sinh và giáo viên.
• Xin sắp xếp với con em trước khi quý vị đến trường đón em để tránh đậu xe ngay cổng.

Lớp 7- Một số lưu ý và quy định 
Tùy theo sự hướng dẫn và luật lệ của Thủ Hiến Tiểu Bang về dịch COVID – 19 

chương trình dưới đây có thể thay đổi



2 

Đơn mua sách

• SÁCH MẠNG
• SÁCH IN

• TẬP VỞ VÀ DỤNG CỤ
• 

những môn học chính 
như Sử Địa, Toán và 

Khoa Học. 
Học sinh có thể chọn 

mua:
• Chỉ mua sách 

mạng
Hoặc mua 2 thứ

• Sách mạng và sách 
in

Sách mạng
Sách mạng chỉ được sử dụng trên mạng với mã số (ecoded) và chỉ có thể 
đặt trên mạng www.campion.com.au trong đơn mua sách.

Khoảng 
$360.00

Tất cả học sinh lớp 7 đều phải mua một quyển sách trên mạng là “Jaca-
randa Health and Physical Education” cho môn Sức Khỏe và Thể Dục. Học 
sinh lớp 7 và lớp 8 phải học lý thuyết trong quyển sách này. Vì quyển sách 
này được sử dụng cho 2 năm, nên học sinh không cần mua sách môn này 
nữa khi lên lớp 8.
Để tiện lợi cho phụ huynh, quý vị có thể lên trang mạng Compass của 
trường để mua sách với giá $40 hoặc mua sách trong văn phòng trường 
vào học kỳ 1, 2021.
Sách in
Sách mới phải đặt trên mạng trong đơn mua sách
Ghi chú: Chỉ có vài quyển sách có thể mua sách cũ trong trường với giá rẻ.
Tập vở và dụng cụ
Quý vị có thể đặt mua tập vở và những dụng cụ học tập cần thiết trên 
mạng hay mua ở ngoài.

Tiền học phí tự 
nguyện

Tiền học phí bao gồm: Nhật Ký, Thẻ học sinh, cung cấp sách cho học sinh 
trong lớp, in bài, chi phí thể thao, in tạp chí trường, phụ phí các môn học, sổ 
tay và dụng cụ để trình bày khi giảng dạy.
Tiền này có thể trả trên mạng hay trả cho văn phòng.

$230.00
Hay

$200.00
Nếu trả trước ngày 

1/4/2021

Ổ khóa
Văn phòng có bán ổ khóa. Trả tiền tại văn phòng.
Học sinh phải mua ổ khóa trong trường. Ổ khóa này sử dụng mã số, rất an toàn. 
Ổ khóa này là của cá nhân. Học sinh có thể sử dụng cho đến khi rời trường. 

$15.00 

Tài liệu đọc và viết Thay thế cho quyển sách giáo khoa. 
Trả tiền khi đặt sách trên mạng hay trả tại văn phòng. $20.00

Đồng phục Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đều phải mặc đồng phục.
Nữ - Khoảng $470.00

Nam – Khoảng
$460.00

Cặp sách của 
trường 

Có bán tại văn phòng. Trả tiền tại văn phòng.
Học sinh phải mua cặp của trường để đựng máy tính laptop. $40.00

Cây sáo Có thể mua trong văn phòng. Trả tiền tại văn phòng.
Học sinh cần sử dụng cây sáo này cho đến lớp 8.

$9.00

Nhạc cụ (Môn 
chọn)

Học sinh có thể chọn học nhạc cụ em thích nhưng phải tự trả tiền học 
phí và tiền mướn nhạc cụ. Trả tiền tại văn phòng. $30.00

Học sinh lớp 7 làm 
quen  

Học sinh lớp 7 phải tham gia vào 1 buổi ngủ lại trường tại thư viện của 
trường. Giáo viên và học sinh sẽ chuẩn bị các sinh hoạt cho buổi ngủ lại 
trường. Trả tiền tại văn phòng.

$20.00

Tự mang máy tính 
laptop

Máy tính laptop
Chi tiết này được phổ biến trên mạng của trường – http:braybrooksc.vic.
edu.au/dưới mục Programs $150.00 plus

Chi phí ước tính cho sách lớp 7, năm 2021
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Từ – Thứ Ba 8/12/20 Orientation Day                   Đến – Thứ Tư 16/12/20 – 9.00 giờ đến 5.00 giờ

Trước khi đặt sách mới trên mạng cho con em, quý vị nên lên phòng bán sách cũ của trường để có thể mua 
sách với giá rẻ.

2021 – Đơn mua sách lớp 7   

Nhà trường có bán sách cũ cho học sinh lớp 7

Diền đơn đặt sách
• Quý vị có thể lên mạng www.campion.com.au để đặt sách cho con em trước ngày Thứ Sáu, 11/12/2020
• Nếu đặt sách sau ngày hết hạn, quý vị có thể phải trả thêm tiền gửi sách hoặc phải chờ lâu hơn mới nhận được sách.

Học sinh có thể chọn chỉ mua sách mạng hoặc mua hai thứ: sách mạng và sách in cho những môn chính như Sử Địa, Toán 
và Khoa Học.

1. Lên mạng Campion:  
http://order.campion.com.au#homeView

2. Mở một tài khoản hay đăng nhập vào 
nếu đã có tài khoản hay tiếp tục mà không 
cần tài khoản 

3. Ở trong đơn sách (Resource list code), đánh vào mã số UE8Z và bấm “Continue” 
 

4. Làm theo lời nhắc để đặt  
Digital Texts / Print Texts / Stationery

5. Xin liên lạc nhà trường nếu quý vị gặp khó 
khăn trong vấn đề mua sách cho con em.

Làm thế nào để mua sách

UE8Z

Tùy theo sự hướng dẫn và luật lệ của Thủ Hiến Tiểu Bang về dịch 
COVID – 19 chương trình dưới đây có thể thay đổi
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Detailed Information can be found:
On the College website http://braybrooksc.vic.edu.au/

MÁY CŨ
• Mua máy tính cũ của 

trường Braybrook.
• $100
• Có thể sử dụng Micro-

soft Office khi học ở 
trường Braybrook.

• Không còn bảo hành 
của công ty nữa.

• Nhà trường sẽ giúp 
học sinh sửa máy nếu 
cần.

• Được nhà trường sửa 
chữa trong vòng sáu 
tháng.

TỰ MUA MÁY TÍNH 
LAPTOP

• Phụ huynh có thể tự mua máy tính ở 
ngoài nhưng phải đạt tiêu chuẩn của 
nhà trường.

• Học sinh có thể sử dụng Microsoft 
Office khi học ở trường Braybrook.

• Bảo hành và sửa chữa máy tại tiệm 
của quý vị mua. Nhà trường không 
chịu trách nhiệm.

• Phụ huynh nên tự mua bảo hành 
cho máy tính.

• Nhà trường không thay đổi những 
gì trong máy của em, chỉ cho em sử 
dụng mạng của trường và có thể in 
bài trong trường.

MUA MÁY TÍNH TỪ 
TRƯỜNG BRAYBROOK

• Phụ huynh đặt máy tính trên mạng, từ công ty 
mà nhà trường chọn là Learning with Tech-
nologies (LWT) portal website. 
(braybrook.orderportal.com.au)

• Hình ảnh phần mềm software  eduSTAR đã 
được bao gồm và học sinh phải bỏ đi sau khi 
thôi học trường Braybrook.

• Phần cứng hardware cuả máy sẽ được công ty 
LWT sửa chữa tại trường.

• Bao gồm Window 10
• Máy này đã có sẵn Microsoft Office cho học 

sinh sử dụng
• Có bảo hành và được sửa chữa miễn phí

Tất cả học sinh lớp 7 đều phải tự mang theo máy tính (như netbook 
hay laptop) tới trường học mỗi ngày.

Nhà trường đã thương lượng với công 
ty để học sinh có thể mua máy tính với 
một giá hợp lý và được tặng phần mềm 
(software) miễn phí. Nhà trường mong 
học sinh mua máy tính tại công ty dưới 
đây:
https://www.orderportal.com.au/order-
Form/orderform?orderformid=263&e
id=622

Học sinh cũng có thể đem máy tính của 
mình đến trường nếu máy tính của em 
đạt được tiêu chuẩn của nhà trường. 
Máy tính cũ có vài thiết bị Android không 
lên được mạng của nhà trường. Máy 
tính bảng tablet không thích hợp để sử 
dụng trong trường. Xin tham khảo mục 
Tự Mang Máy Tính trong quyển sách nhỏ 
của nhà trường cho phụ huynh. Để biết 
thêm chi tiết xin lên trang mạng trường 
dưới mục chương trình (progams).

Nhà trường yêu cầu phụ huynh mua 
máy tính vì máy tính này có thể sử dụng 
trong trường.

Nhà trường hiểu rằng phụ huynh phải 
trả nhiều chi phí như đồng phục, sách 
vở, chi phí cho những hoạt động ngoại 
khóa và máy tính laptop rất là tốn kém, 
nên nhà trường đã liệt ra ba mục dưới 
đây để phụ huynh có thể lựa chọn khi 
mua máy tính:

Tự mang máy tính laptop
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Detailed Information can be found:
On the College website http://braybrooksc.vic.edu.au/

Đồng phục lớp 7

Tất cả học sinh lớp 7 đều phải mua đồng phục

Nữ
Đồng phục bắt buộc

Váy $50 - $70
Áo len màu xanh $70
Áo sơ mi trắng tay dài $28
Cà vạt trường $20
Áo khoác Blazer (từ tiệm đồng phục) Mới -$165
Áo khoác Blazer (từ trường Braybrook) Cũ -$90

Đồng phục thể thao bắt buộc
Áo thun thể thao $25
Quần ngắn thể thao $18
Áo thun đại diện nhóm house của 
học sinh $25

Đồng phục có thể chọn thêm cho nữ học sinh
Áo đầm $50 - $65
Quần ngắn màu xanh $30 - $35
Quần tây dài màu xanh $50
Áo sơ mi trắng tay ngắn $25
Quần dài vải thun $30
Áo khoác thể thao $40
Khăn choàng cổ màu xanh $15
Khăn choàng đầu màu xanh $15

Nam
Đồng phục bắt buộc

Quần tây màu xanh $50 - $55
Áo len màu xanh $70
Áo sơ mi trắng tay dài $28
Cà vạt trường $20
Áo khoác Blazer (từ tiệm đồng phục) Mới - $165
Áo khoác Blazer (từ trường Braybrook) Cũ -$90

Đồng phục thể thao bắt buộc
Áo thun thể thao $25
Quần ngắn thể thao $18
Áo thun đại diện nhóm house của học 
sinh $25

Đồng phục có thể chọn thêm cho nam học sinh
Quần tây ngắn $30 - $35
Áo sơ mi trắng tay ngắn $25
Khăn choàng cổ màu xanh $15
Quần dài vải thun $30
Áo thun thể thao $40

Đặc biệt cho học sinh lớp 6
Có thể mua đồng phục trong ngày dưới đây hoặc mua trên mạng

www.dcsuniforms.com.au

Ngày chào mừng học sinh lớp 6 Orientation Day:   Thứ Ba 8/12/20 – 1.00 giờ đến 5.00 giờ
Thứ Bảy:         12/12/20 – 10.00 giờ đến 4.00 giờ
Ngày cuối cùng thứ hai của năm học 2020:      Thứ Tư 16/12/20 – 3.00 giờ đến 5.00 giờ
Ngày lấy sách:                          Thứ Ba 20/1/21 – 9.00 giờ đến 4.30 giờ 
Ngày đầu tiên của năm học 2021 cho giáo sư: Thứ Tư 27/1/21 – 10.00 giờ đến 4.30 giờ 
Ngày đầu tiên của năm học 2021 cho học sinh: Thứ Năm 28/1/21 – 3.00 giờ đến 5.00 giờ    

Vị trí của tiệm đồng phục ở gần văn phòng, rất là tiện lợi
Mở cửa vào mỗi Thứ Hai trong giờ ăn trưa từ 12.36 giờ đến 1.20 giờ

và mỗi Thứ Ba sau giờ học từ 3.06 giờ đến 4.00 giờ chiều 

Giá đặc biệt: bớt 5% cho tất cả đồng phục mua trước năm giờ
Ngày Thứ Tư, 16/12/2020

Mua áo khoác blazer tặng áo sơ mi trắng hoặc cà vạt

Tùy theo sự hướng dẫn và luật lệ của Thủ Hiến Tiểu Bang về dịch 
COVID – 19 chương trình dưới đây có thể thay đổi
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Đồng phục dưới đây phải mua trong tiệm đồng phục của trường

Áo sơ mi
Tay dài có thêu tên và logo của trường (phải mang cà vạt) Cỡ số 12 - 26 $32.50

Tay ngắn có thêu tên và logo của trường
(Nếu mặc áo khoác blazer thì phải mang cà vạt) Cỡ số 12 - 26 $29.50

Cà vạt Tất cả học sinh đều phải mang cà vạt $20.00

Áo len Cổ chữ V có thêu tên và logo trường 
                     - Màu xanh cho lớp 7 đến lớp 10          -  Màu đỏ đậm cho lớp 11 và lớp 12                                   Cỡ số 10 - 24 $70.00

Quần tây

Quần tây xếp ly - Màu xanh cho lớp 7 đến lớp 10
                             - Màu đen cho lớp 11 và lớp 12                                   Cỡ số 6 - 18 $50.00 - $55

Quần thắt lưng thun 
                     - Màu xanh cho lớp 7 đến lớp 10            - Màu đen cho lớp 11 và lớp 12                                         

Cỡ số 10 - 16 
và

Cỡ S - 5XL
$40.00
$45.00

Quần ngắn Quần thắt lưng thun (chiều dài đến đầu gối)
                     - Màu xanh cho lớp 7 đến lớp 10            - Màu đen cho lớp 11 và lớp 12                                   

Cỡ số 10 - 16 $30.00 

Cỡ  S – 5XL $35.00

Áo đầm mùa hè           Số 6 - 10=$50        Số 12 – 14=$55        Số 16 – 18=$60        Số 20 – 22=$65

Váy Váy xếp ly độ dài đến đầu gối         Số 6 - 8=$50      Số 12 – 14=$55        Số 16 – 18 = $60            
Váy xếp ly dài cho mọi kích cỡ =$70      

Áo khoác blazer Màu đỏ đậm có logo trường cho mọi lớp 
(Học sinh lớp 7 đến lớp 10 bắt buộc phải mặc) Mọi kích cỡ  $165

Giày Giày da cột dây màu đen cho nam và nữ                                                All sizes $70.00

Vớ Vớ màu trắng, màu xanh và màu đen – 3 đôi. Khi mặc quần ngắn, áo đầm và váy, phải mang vớ màu trắng $10.00

Vớ dài  - Màu xanh cho lớp 7 đến lớp 10                             - Màu đen cho lớp 11 và lớp 12                                   $10.00

Khăn choàng cổ Có thêu tên và logo trường:
                     - Màu xanh cho lớp 7 đến lớp 10         - Màu đen cho lớp 11 và lớp 12                                   $15.00

Khăn choàng đầu Màu trắng hay màu xanh cho lớp 7 đến lớp 10                                   
Màu trắng hay màu đen cho lớp 11 và lớp 12                                   $15.00

Đồng phục thể thao
 

Áo sơ mi thể thao     - Màu xanh có thêu tên và  logo trường                         
Quần ngắn thể thao - màu xanh
Quần thun                - màu xanh có thêu tên và logo trường  
Áo khoác thể thao    - màu xanh không được mặc cùng với đồng 

Cỡ số 12 – 5XL
$25.00
$18.00
$30.00
$40.00

Áo thun đại diện nhóm Áo thun màu của nhóm house có logo house              $25.00

Giày thể thao Giày thể thao màu trắng                                        Tất cả các cỡ $40.00

Đồng phục thể thao                           
•  CHỈ CÓ THỂ MẶC VỀ NHÀ NẾU CÓ GIỜ THỂ THAO TRONG TIẾT THỨ SÁU
•  Phải mặc khi có những sinh hoạt thể thao ở trường  
•  Học sinh phải mặc đồng phục trường khi hết giờ thể thao

Áo trắng thun cổ cao     
• Chỉ được mặc ở trong, khi mặc áo sơ mi cùng với áo len trường

Ruy băng đầu và cột tóc    
• Màu trắng và màu xanh cho lớp 7 đến lớp 10                                   
• Màu trắng và màu đen cho lớp 11 và lớp 12                                   

Mũ và nón lưỡi trai
• Học sinh phải mang nón khi đi ra ngoài nắng nhưng phải cởi ra sau khi vô trường

Vớ dài - Chỉ được mặc cùng với váy trong học kỳ 2 và 3 (không được 
mặc khi mặc áo đầm)
• Màu xanh cho lớp 7 đến lớp 10     
• Màu đen cho lớp 11 và lớp 12                                                                 

Vớ     
• Học sinh lúc nào cũng phải mang vớ và phải thấy được ít nhất 10cm trên mắc chân
• Khi mặc quần ngắn, áo đầm hay váy, học sinh chỉ có thể mặc vớ trắng
• Học sinh có thể mang vớ màu xanh, màu đen và màu trắng khi mặc quần dài

Giày  
• Học sinh chỉ có thể mặc giày da toàn đen hoặc giày thể thao toàn đen
• Học sinh có thể mang giày ống khi mặc quần dài
• Dây giày màu đen, không được mang giày ba lê hoặc giày vải

Không được mặc quần cargo, quần thun, quần chật bó chân, vớ dài, 
quần dài hay quần ngắn denim. 

Khi mặc váy hay áo đầm, không được mặc quần dài ở trong.

Áo khoác ở ngoài không được mặc vô trường ngoại trừ áo 
khoác blazer của trường.

Bảng giá đồng phục trường Braybrook năm 2021

NO Black 
Ballet dress 

slippers.

r

Totally Black Leather school shoes.

3

NO canvas shoes including Volleysrr

Totally Black Leather sports shoes.

33

Luật lệ dưới đây cũng áp dụng cho đồng phục trường
SUMMER 

DRESS
 

Only 
permitted 

during 
Terms 

1, 2 and 4.

Never to be 
worn with 

tights.r
SPORTS JACKET

 Never to be worn with 
College Uniform.

r


