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Chào mừng bạn 
đến CRC St 

Albans!

2▹ Year 7 Level Leader: Mr Andrew Bain-King abain@crcstalbans.com.au

▹7 Avoca PCT: Ms Jasmine Crisci jcrisci@crcstalbans.com.au

▹7 Kiewa PCT: Mrs Josephine Lowe JLowe@crcstalbans.com.au

▹7 Snowy PCT: Mr Chris Strachan CStrachan@crcstalbans.com.au

▹7 Wimmera PCT: Mr Daniele Zarosinski dzarosinski@crcstalbans.com.au

▹7 Yarra PCT: Mr Clarence Marshall cmarshall@crcstalbans.com.au



Tổng quan về Chăm 
sóc Mục vụ



Pastoral Chain:
Giáo viên Chăm sóc Mục vụ & 
Giáo viên Phụ tá:

-Chăm sóc mục vụ Giáo viên là bến 
đỗ đầu tiên cho con cái bạn.

- Thông tin liên lạc về các sự kiện 
hàng ngày và bất kỳ câu hỏi hoặc 
mối quan tâm nào có thể được nêu 
ra tại đây.

- Giáo viên Mục vụ cũng sẽ dạy lớp 
cho một chủ đề.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chủ 
nhiệm.

Phụ trách khối lớp 7:
Andrew Bain-King

Điều phối viên Cấp Năm cho năm 
phòng chủ trong CRC St Albans

- Trách nhiệm quản lý hành vi và 
phúc lợi thông qua BSEM.

- Giữ gìn truyền thống của đội.

Tạo điều kiện cho các sự kiện mục 
vụ chính.

Meet the Year 7 
Team...



“

College Motto - 
“‘Love one another as I 

have loved you’”
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Tổng quan về Kỳ 
vọng 



Thói quen hàng ngày:

Đúng giờ:

▹ Lớp học bắt đầu lúc 
8:45 sáng

▹ Trường học kết thúc lúc 
3:10 chiều

▹ Các cuộn được đánh 
dấu ở đầu mỗi bài học 
và việc vắng mặt sẽ 
được theo dõi qua cuộc 
gọi điện thoại hoặc tin 
nhắn SMS

▹ Học sinh phải đăng 
nhập tại văn phòng nếu 
đến muộn hoặc đăng 
xuất nếu về sớm.

Tổ chức & Thói quen:

Học sinh được yêu cầu có một hộp đựng bút chì được 
dự trữ đầy đủ, với tất cả các mục có tên, bao gồm cả 
bài tập và sách giáo khoa để dễ dàng trả lại.

Vào đầu ngày mới, các em nên mang theo tất cả các 
nguồn lực cần thiết cho hai buổi học tiếp theo.

Học sinh có trách nhiệm đối với đồ đạc của mình và 
giữ tủ khóa của mình sạch sẽ và ngăn nắp trong suốt 
cả năm.

Đồ đạc không được để trên bàn và khóa không được 
để mở trên tủ đựng đồ.

Máy tính xách tay phải được sạc đầy trong ngày và 
điện thoại di động được cất trong tủ khóa hoặc tại 
văn phòng.

7



Đồng phục:
Mùa hè Term 1 and 4 

• Giày đi học ren đen bằng da. 

• Quần đùi màu xanh nước biển của 
trường đại học với tất màu xanh 
nước biển HOẶC

• Quần tây xanh nước biển của 
trường đại học / vớ ngắn màu 
xanh nước biển.

• Áo sơ mi trắng ngắn tay.

• Áo khoác đại học (tùy chọn).

• Áo khoác đại học (tùy chọn).

• Mũ lưỡi trai hoặc mũ xô màu xanh 
nước biển của trường học.

• Cặp học sinh.

Mùa đôngTerm 2 and 3 

• Giày đi học ren đen bằng da.

• Váy hè.

• Tất mùa hè: màu trắng, dài hoặc 
ngắn.

• Quần sot chấm bi màu xanh nước 
biển của trường học với tất trắng 
và áo sơ mi ngắn tay của trường.

• Áo khoác  (tùy chọn).

• Áo khoác (tùy chọn).

• Cặp học sinh.

• Mũ lưỡi trai hoặc mũ xô màu xanh 
nước biển của trường  học.
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Nhật ký sinh viên:

▹ Kế hoạch học sinh (sữa chua) được cung cấp vào ngày đầu tiên và 
là một cổng giao tiếp giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh.

▹ Điều quan trọng là học sinh phải sử dụng bảng kế hoạch của 
mình để tổ chức các ngày đến hạn và các sự kiện đã được lên kế 
hoạch và để phụ huynh kiểm tra xem học sinh đang duy trì cân 
bằng công việc của mình như thế nào.

▹ Bảng kế hoạch cũng được sử dụng như một tấm vé đến và đi từ 
lớp học.

▹ Vào ngày đầu tiên, học sinh sẽ được phân bổ vào một tủ đựng đồ 
trong khu vực Pastoral Locker tương ứng của mình, các em được 
yêu cầu giữ sạch sẽ, ngăn nắp và được khóa bằng khóa kết hợp 
riêng để đảm bảo an ninh.

▹ Các đề xuất về tổ chức sẽ được thực hiện trong lớp - các thư mục 
và sách mã hóa màu sắc để phù hợp với thời gian biểu là một nơi 
tuyệt vời để bắt đầu!
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Phân bổ tủ khóa:



Đa dạng học tập

Giselle Grant

Phòng Đa dạng Học tập hỗ trợ sinh viên với nhiều nhu cầu giáo dục khác 
nhau

Tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào các chương trình hỗ trợ học tập và,

Có thể cung cấp thử nghiệm giáo dục để nâng cao trải nghiệm học tập 
của từng học sinh

Jennifer Comerford
▹ Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho học sinh và gia đình của họ trong 

suốt cả năm
▹ Jennifer đang ở trong khuôn viên trường để hỗ trợ sinh viên và cũng có thể 

cung cấp các buổi học cá nhân nếu thích hợp
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Tư vấn
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Các ngày chính cho Học kỳ 1 & 2:

▹ Swimming Carnival

Thursday March 4th

▹ 7 Assembly 

- Tuesday 29th March

▹ Parent Teacher Interviews

Tuesday April 5th (2pm)

▹ Term Break  

Saturday April 16th - Tuesday 26th

▹ Starting Premier League   

Wednesday April 27th - (12:30pm)

▹ NAPLAN Tests 

Tuesday May 10th - Friday 20th may

▹ 7 Assembly 

- Tuesday 21th June

▹ Reports Day (No students) 

- Friday 24th June

▹ Term Break  

Saturday June 25th - Monday July 
11th



“
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Câu hỏi


