
THƯ HIỆU TRƯỞNG 

17 THÁNG BA 2017 SỐ 4 

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

Terms 1 and 4. 
 

Các phụ huynh/ người giám hộ sẽ 

được nghe về cụm từ “Chất lượng 

học tập hiệu quả” thường xuyên 

trong năm nay tại trường tiểu học 

Movelle. Chất lượng học tập hiệu 

quả là những phẩm chất chúng tôi 

liên tục giảng dạy để phát triển các 

chất lượng này cho học sinh và 

trong năm nay chúng tôi đang tập 

trung cao độ vào những phẩm chất 

này. Những chất lượng này là: 

Chuyên tâm, Ý thức, Phản ánh, Kết 

nối, Sử dụng Phản hồi và Luôn luôn 

Kiên trì.   

Tất cả các giáo viên sẽ được phổ 

biến và giảng dạy cho các học sinh 

về những tiêu chuẩn này. Chúng tôi 

mong các phụ huynh/ người giám 

hộ xây dựng sự hiểu biết ý nghĩa của 

các chất lượng này. Qua vài bản tin 

được xuất bản sắp tới, chúng tôi sẽ 

cho quí vị một cái nhìn sâu sắc về 

những gì các phẩm chất này liên 

quan. “Hai Chất lượng đầu tiên” 

xoay quanh ĐỘNG LỰC của các học 

sinh. 

Ý thức học tập: Tự nhận thức ưu 

điểm và những kỹ năng; biết những 

lãnh vực các em muốn tiến bộ, và 

tiếp tục kế hoạch với sự thảo luận, 

các hoạt động học tập và tất cả 

những gì xảy ra suốt thời gian học. 

Chuyên tâm học tập: Thích thú thi 

đua, yêu cầu hỗ trợ khi cần, và tự 

tin bản thân sẽ thành công.  

Các học sinh Lớp 3-6 

đã đang tham gia 

chương trình bơi lội 

tuần này và rất thích 

thú. Học bơi và sự an toàn trong 

nước là rất quan trọng ở một quốc 

gia như Úc, nơi mọi người thường 

xuyên đi ra biển và hồ bơi. Hỏi con 

của mình về những gì trẻ đang học, 

và củng cố khía cạnh an toàn những 

gì các em đang học.  

             Xin nhắc nhở các phụ      

huynh và người giám 

hộ các học sinh PHẢI 

đội nón rộng vành hoặc 

nón phủ gáy suốt Học kỳ 1 

Một số học sinh đã đang né tránh 

điều này, và nếu bị phát hiện không 

đội nón đúng tiêu chuẩn, các em sẽ 

không được phép ra chơi bên ngoài 

trời. Các em sẽ cần ngồi trong bóng 

râm. Đây là “Chính sách Sunsmart” 

của chúng tôi hơn 15 năm. Tôi yêu 

cầu phụ huynh cung cấp nón đúng 

tiêu chuẩn cho con mình. Nón có 

bán tại văn phòng trường giá $12. 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

17/3 
Thể thao Liên trường 
Tại 
Trường Cairnlea Park 

29/3  

Buổi Trà chiều cho  
Phụ huynh chia tay  
Hiệu trưởng 
Bill Hunt nghỉ hưu 
2:30 chiều tại phòng Nhân viên 

29/3 Rút số Xổ số Easter  

31/3 
Ngày cuối Học kỳ 1 
1:30 chiều Họp toàn trường  
2:30 chiều tan học 

18/4 
Ngày đầu Học kỳ 2 
9:00 sáng  

25/4 
Lễ Anzac Day 
Học sinh nghỉ học 

5/5 
Thể thao Liên trường 
Tại  
Trường Deer Park West  

6/5 
Thể thao Liên trường 
Tại  
Trường Derrimut  

18/5 
CHỤP HÌNH TẠI TRƯỜNG 
Học sinh đến trường       với 
đầy đủ đồng phục 

THỜI TIẾT NÓNG & NÓN 

CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP HIỆU 

QUẢ (ELQ) 

CHƯƠNG TRÌNH BƠI LỘI         

ĐÃ BẮT ĐẦU 

             HUY HIỆU ANZAC  
   

               Có bán tại                         
Văn phòng trường giá 

 $2.00—$4.00 



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

TRỢ CẤP CHO CẮM TRẠI, THAM QUAN  

VÀ THỂ THAO 

HỌC PHÍ TRƯỜNG 

  
 
 
 
 
 
 
 

Buổi trà chiều với Thầy Hunt  
 

Như quí vị được biết Thầy hiệu trưởng 
Hunt sẽ nghỉ hưu vào cuối học kỳ này. 

Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi trà chiều 
vào Thứ Tư 29 Tháng Ba tại phòng nhân 

viên lúc 2:30 chiều. 
Đây là cơ hội cho các phụ huynh muốn chia 

tay Thầy. 
Vui lòng thông báo cho nhân viên văn 
phòng nếu như quí vị muốn tham gia 
Để chúng tôi thu xếp phục vụ thức ăn.  

Ủy ban gây quỹ sẽ tổ chức  

một Cuộc Xổ số Lễ Phục sinh. 

Xổ số sẽ được rút số vào ngày:  

Thứ Tư 29 Tháng Ba 

Có nhiều giải thưởng 

sẽ được trưng bày tại Tiền sảnh trước 

văn phòng trường 

Vui lòng gửi lại vé số và tiền hạn chót 

Thứ Ba 28 Tháng Ba  

                    Xin cảm ơn tất cả quà quyên   

           tặng và sự ủng hộ của quí vị 

Tất cả phụ huynh có thẻ Healthcare còn hiệu lực, có thể 

nộp đơn xin trợ cấp $125 mỗi học sinh. Số tiền trợ cấp này 

sẽ chuyển thẳng đến trường để thanh toán cho chương 

trình Cắm trại, Tham quan và Thể thao. Rất tiếc, số tiền 

này KHÔNG được sử dụng thanh toán những chi phí khác, 

như là đồng phục và học phí.  

Xin cảm ơn đến nhiều gia đình/ người giám hộ đã thanh 

toán khoảng học phí bắt buộc $50 mỗi học sinh. Tất cả số 

tiền thu sẽ sử dụng cho chi phí cho chương trình giáo dục 

cần thiết đã được Hội đồng trường phê chuẩn. Khoảng chi 

phí này chỉ $1.25 mỗi tuần, nhưng nó rất cần thiết cho nhà 

trường. Nếu quí vị vẫn chưa thanh toán số tiền học phí này, 

vui lòng đến văn phòng để thanh toán. Một lá thư chính 

thức gửi về nhà cho những gia đình chưa thanh toán tiền 

học phí như sự nhắc nhở thanh toán càng sớm càng tốt. 

Bill Hunt 
Hiệu trưởng 

SỰ KIỆN CHILL-OUT ZONE  
NGÀY TOÀN QUỐC PHÒNG 

CHỐNG NẠN BẮT NẠT 
Thứ  Sá u ngá y 17 Thá ng Bá 2017 lá  ngá y Quố c giá 

Phố ng chố ng Ná n Bá t ná t trá i rố  ng trê n tốá n quố c. 

Nhứ lá  mố  t cá ch thê  hiê  n y  nghĩ á y  nghĩ á cu á ngá y 

ná y, chu ng tố i quyê t đi nh chĩ nh thứ c tố  chứ c sứ  

kiê  n vớ i tê n gố i CHILL-OUT ZONES cu á trứớ ng tiê u 

hố c Mốvêllê. Buố i sứ  kiê  n đứớ c tố  chứ c sớ m trứớ c 

mố  t ngá y dố thớ i gián biê u cu á chứớng trĩ nh bới lố  i. 

CHILL-OUT ZONES cung cá p mố  t khố ng gián án 

tốá n, vui nhố  n chố hố c sinh 'thứ giá n', gá  p gớ  vá  kê t 

bá n mớ i. Cá c tĩ nh nguyê  n viê n khố i lớ p 5/6 cu á 

chu ng tố i luố n sá n sá ng ớ  trống Khu vứ c đê  trố  

chuyê  n, chới trố  chới hốá  c trớ  giu p trống viê  c tĩ m 

kiê m mố  t hốá t đố  ng má  quĩ  vi  cố  thê  muố n thám 

giá. 

Vĩ  vá  y há y tĩ m á p phĩ ch quá ng cá ố cu á CHILL-OUT 

ZONE, cá c ghê  má u xánh biê n vá  tĩ nh nguyê  n viê n 

thá n thiê  n cu á chu ng tố i trống cá  hái khu vứ c Prêp-

2 vá  3-6 trống sá n chới vá  'Chá ố hố i G'dáy' 

 Cá m ớn 

Cố  Cármên 



                                 Trách nhiệm ,                                                                                        Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep/1C Ivy Plotek 
 
 
Kristina Stojanovska 

Luôn làm bài hết khả năng tại bàn học và luôn tuân theo sự hướng dẫn.  
 
Khuyên các bạn học làm bài trong im lặng tại chỗ ngồi và có ý kiến phản hồi tích 
cực trong giờ học viết chữ.  

Prep/1H Tlal Jadoon 
 
 
Tamara Talevska  

Suy nghĩ về những điều em đã biết, để có sự dự đoán khi đọc sách. Rất giỏi!  
 
Có ý kiến tuyệt vời để chia sẻ khi đọc quyển sách mới trong lớp. Rất giỏi!  

1/2 C Rieana Rustiawan 

 

Nathan Palad 

Kiên trì khi học số có 2 chữ số mở rộng, sử dụng vị trí giá trị.  

 

Thực hiện theo ý kiến của cô giáo , bằng cách đọc lại câu để giúp câu có ý nghĩa .  

1/2 BL Finn Gerhard 

 

 

Dakota Hyatt 

Thường xuyên sử dụng biểu đồ trong lớp học và biết nơi tìm nguồn tư liệu trong 

lớp học! 

 

Tiếp tục học chăm chỉ với Bảng Chữ Vàng và tiến lên cấp độ về đọc khác. Thật 

tuyệt vời Dakota! 

3/4 T Nidal Dagher 

 

Chantel Imrie 

Chăm chỉ học và thể hiện chuyên tâm lắng nghe, tập trung và theo sự hướng dẫn 

của giáo viên và đạt được điểm tiêu chuẩn đánh giá.  

Luôn kiên trì và không bao giờ nản chí! Em hoàn toàn thành công về toán cộng 

chiều dọc về mua bán.  

3/4 TL Nelson Owul 

 

Brendon Pham 

Tạo được sự kết nối suốt quá trình đọc sách với sự kiện thực tế.  

 

Phản ánh về cách cải thiện sự lưu loát của mình trong quá trình đọc. 

5/6 P Rebecca Nielsen 
 
 
Leona Filuk 

Với nỗ lực quyết tâm của mình để cải thiện cách đánh vần bằng cách sử dụng 
bảng 'Have A Go'. 
 
Tự nhận thức bản thân mình để chọn một cuốn sách 'Đúng trình độ'. 

5/6 S Diyon Redzepi 
 
 
Haily Hodges 

Tạo sự liên kết giữa quyển sách mà em đang đọc và những sự kiện xảy ra trong 
thực tế.  
 
Chia sẻ thảo luận trong lớp và trao đổi ý kiến với bạn học bằng thái độ tích cực.  

5/6 U Sarah Mai 
 
 
 
 
Imogen King 

Tập trung vào mục đích bài học và thành công về tiêu chuẩn đánh giá về Toán, và 

thể hiện tiến bộ tốt kiến thức về diện tích. Nổ lực tuyệt vời Sarah! 

 

Có nhiều cố gắng áp dụng các phương pháp để đạt mục tiêu đọc, và thể hiện tình 

cảm thực sự về đọc sách. Cố gắng tuyệt vời Imogen 



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. 

 
LỊCH HỌC 2017 

Học kỳ 1 1 Tháng Hai đến 31 Tháng Ba 
 
 

Học kỳ 2 18 Tháng Tư đến 30 Tháng Sáu 
 

Học kỳ 3 17 Tháng Bảy đến 22 Tháng Chín 

Học kỳ 4 9 Tháng Mười to 22 Tháng Mười 
Hai 

CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC 
PSW 

Unit 2, 51-53 Westwood Drive, 
Ravenhall 
Mở cửa:  

Thứ Hai– Thứ Sáu 9:00 sáng-5:00 chiều 
Thứ Bảy 10:00 sáng—1:00 chiều 

9768 0342 
Đặt hàng Online: www.psw.com.au 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 

 

Quí Thầy / Cô thân mến, 

 

Con tôi  ....................................................................  

Phòng/Lớp …………………………………………….. 

Đã nghỉ học ngày ....................................................  

 

Do ............................................................................  

………………………………………………………………………….. 

 

Ký tên: .....................................................................  

Ngày ........................................................................  

GHI DANH LỚP  
VỠ LÒNG 2017 

Quí vị có con đến 5 tuổi kể từ  
ngày 30 Tháng Tư 2017 

Vui lòng hỏi đơn ghi danh  

tại văn phòng trường Movelle. 

Chương trình coi sóc  

ngoài giờ học 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC TRƯỚC GIỜ HỌC 

6:45 sáng đến 8:45sáng 

 

CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC SAU GIỜ HỌC 

3:15chiều đến 6:30 chiều 

 

Địa điểm tại: 
Trường tiểu học Resurrection  

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký 

www.oshclub.com.au 

 

Mọi thắc mắc liên lạc 

 

Số điện thoại liên lạc của chương trình 

 

0408 477 328 

 

Số văn phòng chính 

03 8564 9000 

(8:00 sáng-6:00 chiều từ Thứ Hai—Thứ Sáu) 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kijiji.ca%2Fb-childcare-nanny-service%2Fguelph%2Fbefore-and-after-school%2Fk0c84l1700242&ei=BvvSVPaUEYPu8gXj0IHICQ&bvm=bv.85464276,

