
THƯ HIỆU TRƯỞNG 

17 THÁNG HAI  2017 SỐ 2 

Don’t forget our 
SunSmart Policy.  
Hats to be worn  
during 

Terms 1 and 4. 
 

Chúng ta thực sự đang ở cuối tuần 

thứ ba và năm học 2017 đang diễn 

tiến tốt đẹp. Các lớp học thực sự ổn 

định và đang học trọng tâm về Gia 

đình lành mạnh, sức khỏe tinh thần, 

cơ thể và cá nhân khỏe mạnh. Các 

học sinh đang học về cách tự chăm 

sóc bản thân để các em có thể tập 

trung vào bài học ở trường. Một số 

lớp đã có bắt đầu chương trình đọc 

sách mỗi đêm tại nhà và chúng tôi 

yêu cầu quí vị khuyến khích các em 

đọc sách từ 10 đến 20 phút mỗi 

đêm và sau đó có trao đổi về nội 

dung bài đọc. Tài liệu đọc có thể là 

tiểu thuyết, truyện tranh, tài liệu, 

hài, tạp chí hoặc báo. Đọc tất cả thể 

loại là tốt để học sinh đạt được kiến 

thức. Vui lòng ký tên vào giấy đọc 

hoặc quyển nhật ký của học sinh và 

mang đến lớp mỗi ngày. Nếu quí vị 

muốn cho ý kiến về sự tiến bộ của 

trẻ, vui lòng viết vào nhật ký. Nếu 

quí vị có bất kỳ quan tâm gì về việc 

học của con quí vị, vui lòng trao đổi 

với giáo viên lớp.  

 

 

 

 

 

Rất cảm ơn đến những gia đình đã 

thanh toán sớm tiền học phí. Học 

phí trường chúng tôi rất thấp chỉ 

$50 cho cả năm học. Số tiền phí này 

thanh toán cho chi phí đăng ký dài 

hạn môn Toán và Đọc trên mạng 

được sử dụng cả ở nhà lẫn ở 

trường, cũng như thanh toán cho 

chi phí một số vật liệu môn Mỹ 

thuật sử dụng tại trường cho con 

của quí vị. Nếu như quí vị chưa 

thanh toán tiền phí này, vui lòng 

thanh toán khi có thể. Số tiền phí 

này là rất cần thiết cho chương 

trình Toán, Đọc và Mỹ thuật.  

Tất cả những gia đình có thẻ 

Healthcare còn hiệu lực, có thể nộp 

xin trợ cấp $125 cho mỗi học sinh. 

Hãy đến trường để nộp xin khoảng 

trợ cấp này. Số tiền cấp này trợ giúp 

cho chương trình cắm trại, tham 

quan và thể thao. Và KHÔNG được 

sử dụng thanh toán cho các chi phí 

khác như đồng phục và học phí.  

Xin nhắc nhở quí phụ huynh và 

người giám hộ rằng mỗi Thứ Sáu, 

chương trình Thể thao Liên trường 

của các học sinh Lớp 5 – 6 thi đấu ở 

các địa điểm khác nhau. Và điều rất 

quan trọng là tất cả các học sinh 

phải mặc đồng phục và đội nón. 

Tuần này chúng tôi thi đấu với đội 

trường láng giềng trường tiểu học 

Albanvale môn Bóng chày, Bóng 

bàn, Bóng ném và Bóng rổ. 

Tôi hy vọng tất cả học sinh tham gia, 

thích thú trong thi đấu và có tinh 

thần đồng đội. 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

22/2 

Phỏng vấn “Gặp gỡ làm 
quen” giữa phụ huynh-giáo 
viên 
Lớp 1-6 
1:30 chiều 

24/2 

Thể thao Liên trường 
Tại Movelle 
Thi đấu với đội trường tiểu 
học Koroit Creek 

24/2 

Họp toàn trường 
2:45 chiều tại phòng Gym 
Chào đón mọi người tham 
dự 

3/3 

Thể thao Liên trường   
Tại Movelle 
Thi đấu với trường tiểu học 
Kings Park  

10/3 
Thể thao Liên trường 
Tại trường tiểu học  
St Lawrence 

10/3 

Họp toàn trường 
2:45 chiều tại phòng Gym 
Chào đón mọi người tham 
dự 

13/3 
Lễ Lao Động 
Học sinh nghỉ học  

THỂ THAO LIÊN TRƯỜNG 

THƯ HIỆU TRƯỞNG HỌC PHÍ 

TRỢ CẤP CHO CẮM TRẠI, 

THAM QUAN VÀ THỂ THAO 



Trang 2 
Tiêu chí trường Movelle:                      Nhân ái,                                                    Tôn trọng,               

Bill Hunt 
Hiệu trưởng 

HIỆU TRƯỞNG MỚI TRƯỜNG MOVELLE 

THÔNG TIN BẢO HIỂM TAI NẠN RỦI RO TƯ 

NHÂN CHO PHỤ HUYNH. 

 

CHÚC MỪNG VÀ  

HOAN NGHÊNH  

 
ĐỘI TRƯỞNG TRƯỜNG 

& 

ĐỘI PHÓ TRƯỜNG 

Trường tiểu học Movelle 2017 

EMERALD ~  

Karen Sopi 

Mohamed Karim 

RUBY ~  

Steven Phan 

Stefanie Stojanovska 

TOPAZ ~ 

Chanel Trpovski 

Innocent Kento Kalala 

SAPPHIRE ~ 

Thanh Xuan Tran 

Mai Trinh 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 
2017 

Chương trình Toán trở lại trong niên học 2017! Nếu quí 

vị có sử dụng Internet, con quí vị có thể đăng nhập tại 

nhà bất cứ lúc nào với tên sử dụng và mật mã. Chương 

trình Toán này được sử dụng tại trường như một phần 

của chương trình học. Chi phí sử dụng chương trình học 

đã được thanh toán qua tiền học phí vì vậy chúng tôi 

khuyến khích con quí vị học trong chương trình Toán từ 3 

đến 5 lần một tuần đảm bảo cân bằng việc học phần  

Full Curriculum Section và Live Mathletics. Dành thời 

gian học cùng trẻ và khuyến khích các em làm toàn bộ 

các phần có tính thách thức cạnh tranh hơn là chọn 

những phần quá dễ.  

Trong phần Support Centre trong mỗi bài sẽ giúp giải 

đáp từng bài. Khen ngợi con mình bằng cách in ra giấy 

khen và gắn trên cửa tủ lạnh. 

Nếu con quí vị cần thẻ đăng nhập để học tại nhà, vui lòng 

hỏi giáo viên lớp. 

Helen Gavran  (Huấn luyện viên môn Toán) 

Bộ Giáo dục KHÔNG thanh toán bảo hiểm cho học sinh về 

tai nạn xảy ra tại trường. Thật không may, một số tai nạn 

xảy ra có thể phải trả chi phí cho bác sĩ, bệnh viện, nha 

sĩ,.vân vân..Nếu quí phụ huynh muốn có “Bảo hiểm Tai 

nạn” quí vị phải tự mua. Tuy nhiên chúng tôi không đề 

nghị bất cứ công ty bảo hiểm cụ thể nào, có công ty bảo 

hiểm đã gửi cho chúng tôi giấy quảng cáo để quí vị tham 

khảo và mua bảo hiểm. Đính kèm bản tin hôm nay là giấy 

quảng cáo với chính sách bảo hiểm 12 tháng chỉ với $29. 

Nếu quí vị quan tâm , vui lòng đọc điều khoảng và điều 

kiện bảo hiểm và nếu như quí vị cảm thấy chính sách bảo 

hiểm này có lợi, quí vị hãy liên lạc để mua bảo hiểm; chi 

tiết liên lạc có trên tờ quảng cáo. 

Xin lưu ý, chúng tôi KHÔNG chỉ định công ty này hay bất kỳ 

công ty nào khác và chúng tôi mong quí vị nên tìm hiểu 

tham khảo thêm một số công ty bảo hiểm khác có thể 

cung cấp những chính sách bảo hiểm tương tự. 

Tôi có nhận được nhiều câu hỏi và lời chia sẻ về 

vấn đề nghỉ hưu của tôi. Tôi rất xúc động bởi một 

số chia sẻ rất chân thành kể từ khi tôi thông báo ý 

định nghỉ hưu của tôi trong bản tin vừa qua. Trong 

thời gian làm việc với cương vị hiệu trưởng trường 

tôi vẫn luôn giữ những ký ức đặc biệt về tất cả phụ 

huynh, học sinh, nhân viên và những thành tích mà 

chúng ta chung sức góp phần đạt được.  

Để chọn hiệu trưởng mới cho trường tiểu học 

Movelle, Bộ Giáo dục sẽ tiến hành một quá trình 

tuyển chọn rất bảo mật. Một quảng cáo đăng tuyển 

ngắn gọn được đăng trên kênh tuyển chọn và có 

những buổi phỏng vấn với những ứng cử viên thích 

hợp. Sau đó được đề cử cho Hội Đồng trường xem 

xét và tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hội Đồng 

trường, một thông báo chính thức sẽ được  thông 

báo đến cộng đồng trường chúng ta.   



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   
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Đọc: 
 
 

  

 

Khuyến khích con quí vị đoán những gì về câu chuyện 

được viết. 

*Khen ngợi trẻ khi trẻ có ý kiến hay dùng từ mà quí vị 

biết có trong câu chuyện đọc.  

*Hỏi những câu hỏi như “Con có thể kể về câu chuyện 

từ những bức tranh không?” 

*“Con nghĩ những gì sẽ xảy ra trong câu chuyện?” 

*Khuyến khích trẻ sử dụng những hình vẽ để tạo nên 

câu chuyện. 

*Nói về: bắt đầu câu chuyện, nhân vật trong câu 

chuyện, vân vân... 

*Đề cập đến những điều khác như: 

Người viết câu chuyện – tác giả 

Người cung cấp hình minh họa. – Họa sĩ minh họa 

*Tìm tên những người này trên trang bìa của quyển 

sách. 

 *Chỗ nào con tìm thấy 

tên của họ? 

 

Marie Graham 
(Huấn luyện viên Văn 

chương)   

 

 

Phương pháp giúp con quí vị  

Đọc và làm Toán……. 

Toán: 

 

 

 

 
*Quan sát để nhận thấy trẻ có thể nhận biết và đọc 

những con số hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày như 

thùng thư, bảng số xe, bảng hiệu đường,... 

*Khi đi mua sắm, khuyến khích trẻ đếm số lượng món 

đồ cần mua - đếm nhảy 1, 2, 3. 

*Khuyến khích trẻ giúp nấu ăn trong bếp bằng cách 

lường nguyên liệu như 2 muỗng nước, 100gram bột, ... 

*Dùng lịch để tìm hiểu ngày của tuần và tháng của năm. 

Đánh dấu những ngày quan trọng như sinh nhật, ngày 

lễ,... 

*Hát bài hát về đếm như 10 Con Khỉ Nhỏ, 5 Con Vịt 

Nhỏ, Dr Knickerbocker. 

*Tìm những hình dạng khác nhau vòng quanh nhà như 

hình chữ nhật (bàn, tranh), hình tròn (đồng hồ, dĩa), 

hình tam giác (đồ chơi, gạch) và hình vuông (Tivi, cửa 

sổ). 

*Chơi trò chơi “Câu hỏi là gì?” như nghĩ ra bất cứ con 

số nào khuyến khích trẻ đặt câu hỏi để biết câu trả lời. 

*Khi đi ra ngoài, thực tập những chỉ dẫn đơn giản như 

trái, phải, phía trước, phía sau,… 

Thực tập số thực tế và bảng cửu chương. 

 

Helen Gavran  
(Huấn luyện viên Toán) 



DISCLAIMER  for  Private Advertisements:   Notices and advertisements  in this section aim to  provide information that may be of interest.  
However, views expressed, are not  necessarily recommendation by the school. 

 

TERM DATES  2017 

Term 1 1 February to 31 March 
 
 

Term 2 18 April to 30 June 
 

Term 3 17 July to 22 September 

Term 4 9 October to 22 December 

UNIFORM SHOP 

PSW 
Unit 2, 51-53 Westwood Drive, 

Ravenhall 
Open: Mon- Fri 9.00am-5.00pm 

Sat 10.00am-1.00pm 
9768 0342 

Order Online: www.psw.com.au 

Absence Approval Form 
 

Dear Teacher, 
 

My child ..........................................................................  

Room …………………………………………….. 

Was absent on ................................................................  

Due to ...............................................................................  
 
……………………………………………………. 
 

 

Signed: .............................................................................  

 

Date: .................................................................................  

PREP ENROLMENTS 2017 
Do you have a child who 

will be turning 5 years 

of age by  30th April 2017 

Please ask at the Movelle Office for 

an Enrolment form. 

Outside School Hours 

Care Program 
 

 

BEFORE SCHOOL  
CARE PROGRAM 

6.45am to 8.45am 

 

AFTER SCHOOL 

 CARE PROGRAM  

3.15pm to 6.30pm 

 

Located at: 
Resurrection Primary School 

 

 

 

 

 

 

 

Enrolments 

www.oshclub.com.au 

 

All enquiries call 

 

Program Contact Number 

 0408 477 328 

 

Head Office Number 

03 8564 9000 

(8am-6pm Mon-Fri) 
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