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

Terms 1 and 4. 
 

Vâng, đây là bản tin cuối cùng của tôi 

gửi đến tất cả các gia đình, học sinh 

và nhân viên của trường tiểu học 

Movelle. Sau 15 năm làm hiệu 

trưởng, đã đến lúc tôi nghỉ hưu, 

chuyển mục đích cuộc sống đến 

những hướng khác trong cuộc đời tôi 

Hôm qua, vào giờ ăn trưa tại phòng 

nhân viên, tôi đã được hai phụ huynh 

tuyệt vời nấu và đãi một buổi ăn trưa 

đặc biệt cho tôi và toàn thể nhân 

viên. Thức ăn rất ngon và tôi xin cảm 

ơn đến các phụ huynh này. Họ rất 

thân thiện và hỗ trợ cho tôi suốt thời 

gian tôi làm ở đây. Tôi sẽ luôn ghi 

nhớ lòng tốt của họ mãi mãi. Sau 

buổi ăn trưa, một vài phụ huynh khác 

và các thành viên hội đồng trường 

đến tham dự buổi trà chiều để chia 

tay. Thật vui khi ngồi trò chuyện mặc 

dù có sự khó khăn về khác biệt ngôn 

ngữ, cuộc trò chuyện đã rất ấm cúng, 

quan tâm và mọi người đã thể hiện 

cảm xúc chân thành. Các phụ huynh 

khác đã mang thêm thức ăn có 

hương vị thật tuyệt vời. Đây là một 

buổi chiều với trãi nghiệm tuyệt vời. 

Tôi rất cảm động bởi tất cả những 

điều đáng yêu mà mọi người đã nói 

và làm kể từ khi tôi thông báo kế 

hoạch nghỉ hưu của mình. 

Tôi thật sự muốn nhân cơ hội này để 

nói lời cảm ơn đến các vị. Trong thời 

gian tôi làm việc tại trường, tôi đã 

nhận có được sự hỗ trợ và tình bạn 

của tất cả nhân viên trong văn phòng. 

Cô Krstev, cô Denys, cô Nelson và gần 

đây hơn-cô Ly, đã rất tuyệt vời trong 

việc giúp đỡ lẫn nhau để cố gắng giúp  

công việc của trường thuận lợi suông 

sẽ nhất trong điều kiện có thể. Họ 

được ngợi khen cho những cống hiến 

như thế cho trường chúng ta. 

Cô hiệu phó - cô Brooks là một thành 

viên xuất sắc trong đội ngũ lãnh đạo 

của trường trong suốt thời gian tôi ở 

đây. Cô ấy như là chất keo kết nối các 

bộ phận với nhau, và là lý do chính 

cho nhiều thành công của chúng tôi. 

Cô ấy làm việc với tất cả nhân viên 

rất siêng năng và hỗ trợ để cải tiến 

trong mọi lãnh vực. Cô Brooks là tài 

sản tuyệt vời của trường chúng tôi.  

Đội ngũ giáo viên trưởng của tôi gồm 

cô Graham, cô Gavran, cô Hancock, 

cô Cutri, thầy Upton và thầy Larkin 

cũng luôn tiếp tục phấn đấu để phát 

triển các kỹ năng của các giáo viên, 

kiến thức và tìm hiểu làm sao để duy 

trì trường học và sự tiến bộ của học 

sinh. Các giáo viên thể hiện trách 

nhiệm tuyệt vời. 

Các giáo viên và nhân viên hỗ trợ, 

cũng luôn làm việc không mệt mỏi 

với tất cả học sinh, thể hiện tinh thần 

trách nhiệm rất lớn đối với các mục 

tiêu và tiêu chí trường học của chúng 

tôi. 

Các thành viên của đội ngũ nhân viên 

đã được phát triển thành đội ngũ 

chuyên nghiệp, chia sẻ trách nhiệm 

tập thể về việc học của tất cả học 

sinh. Họ giống như một cổ máy được 

bôi trơn dầu ổn định để giúp mỗi đứa 

trẻ phát triển thành người thông 

minh và thành công. Tôi vô cùng tự 

hào và vinh hạnh được làm việc cùng 

tất cả họ. 

Phát triển tất cả các học sinh chúng 

ta thành những người học tập hiệu 

quả và giỏi là một công việc rất lớn và 

việc đó được thực hiện dễ dàng hơn 

bởi vì Movelle có sự cống hiến tuyệt 

vời của cô Carmen, là người tôi rất 

vui được làm việc chung. Cô ấy là 

một tài sản quí giá của trường chúng 

tôi, giúp đỡ các học sinh, phụ huynh 

và thầy cô để giải quyết rất nhiều vấn 

đề. 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

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  

11-12/5 
Gian hàng  
Mother’s Day  

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

THƯ HIỆU TRƯỞNG 



Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle :                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ HIỆU TRƯỞNG MỚI 

HỌC PHÍ TRƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ (ELQ) 

   
       HUY HIỆU ANZAC  
   
       CÓ BÁN TẠI 

                   VĂN PHÒNG TRƯỜNG 

                         $2.00—$4.00 

Mọi người tại Movelle làm việc giúp các học sinh, và 

ông Anthony và cô Cyndy luôn luôn hỗ trợ các học sinh 

trong công việc của họ tại trường như sửa 

chữa/hướng dẫn đậu xe và điều hành căn tin.  

Thật vinh hạnh được làm việc tại trường tiểu học 

Movelle với đội ngũ nhân viên này và luôn nhận được 

sự hỗ trợ từ họ và Hội đồng trường tuyệt vời. Hội 

trưởng Hội đồng trường đương nhiệm, cô Jenny 

Veljanovski và cựu hội trưởng Jamie Ibrahim, Sue 

Cassar và Steve Gauci đã dẫn dắt hội đồng cộng tác với 

tôi và thầy cô để liên tục cải tiến trường. Tôi xin cảm 

ơn đến tất cả! 

Tôi cũng chân thành cảm ơn các phụ huynh và học 

sinh mà tôi đã được tiếp xúc trong nhiều năm tại 

trường tạo cho thời gian làm việc của tôi tại đây đầy 

thú vị và thử thách (bởi vì tất cả chúng ta luôn cần thử 

thách mọi lúc) nhưng rất bổ ích. Tôi rời trường với 

cảm xúc rất buồn, nhưng vững niềm tin rằng đội ngũ 

Movelle đi đúng hướng để tiếp tục phát triển và vững 

mạnh trong tương lai. Tôi cầu chúc tất cả mọi người 

may mắn và khuyến khích tất cả học sinh để họ trở 

thành những người tuyệt vời, tiếp tục kiên trì học tập 

để trở thành những người lãnh đạo tương lai của cộng 

đồng chúng ta. 

Xin chào và cảm ơn. 
Bill Hunt 

Hiệu trưởng 

Tôi hy vọng có thể thông báo ai là hiệu trưởng mới 

trong học kỳ tới, nhưng cho đến thời điểm viết bản tin 

này vẫn chưa có sự thông báo nào. Cô Glenyce Brooks 

sẽ là Quyền Hiệu Trưởng khi bắt đầu học kỳ cho đến 

khi cuộc phỏng vấn được thông báo và cô Marie 

Graham sẽ là Quyền Hiệu Phó suốt thời gian này. Khi 

Hiệu trưởng chính thức thông báo, tôi tin rằng các 

nhân viên và cộng đồng trường sẽ tạo cho Hiệu trưởng 

mới không khí chào đón như khi tôi nhận được trước 

đây. Tôi cũng tin chắc rằng hiệu trưởng mới sẽ thực 

hiện công việc tuyệt vời để tạo Movelle trở nên vững 

mạnh hơn và tôi cầu chúc mọi người thành công trong 

công việc của mình. 

CÔ NELSON - VẮNG MẶT 

Vào tối Thứ Tư, tôi đã thăm cô Nelson, một trong những 

nhân viên văn phòng trường, đã đang ở trong bệnh viện. 

Cô đã có phẩu thuật đầu gối và sẽ vắng mặt trong 8 tuần. 

Tôi đã chuyển lời chúc của chúng ta đến cô ấy và cuộc 

phẩu thuật rất tốt. Cô Nelson có cuộc phẩu thuật thay thế 

đầu gối và đã ra khỏi giường để tập luyện tăng cường cho 

chân vững chắc. Chúng ta cầu chúc cho cô mọi điều tốt 

đẹp và nhanh chóng bình phục. 

Trong bản tin vừa qua, tôi đã viết về trọng tâm của nhà 

trường về sáng tạo học tập hiệu quả và ‘chất lượng’ này 

giúp phát triển hiệu quả học tập của học sinh. Tuần này tôi 

muốn giải thích sâu hơn về hai chất lượng kế tiếp. Những 

chất lượng này về ’suy nghĩ’ mà các học sinh và người học 

tập cần thực tập. Thứ nhất, các học sinh cần tạo ‘sự gắn 

kết’ giữa kiến thức đã được học và mới để học sinh nhận 

biết mối liên hệ giữa những gì đã được học và những gì 

mới được học. Thứ hai, người học cần ’phản ánh’ về 

những gì được học. Các học sinh sẽ được cho cơ hội thảo 

luận và làm rõ suy nghĩ của mình với những câu hỏi của 

các em. Điều này thật sự quan trọng, bởi vì giúp củng cố 

những gì được học và làm sao áp dụng những kiến thức 

trong những tình huống khác nhau. 

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. 

HỌC KỲ 2 

Xin nhắc nhở rằng Học kỳ 2 bắt đầu vào THỨ BA 18 

Tháng Tư, không phải vào ngày Thứ Hai, vì Thứ Hai là 

ngày nghỉ lễ Phục sinh. 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep/1C Hala Karim 
 
John Tran 

Tham gia thảo luận trong lớp và chia sẻ ý kiến trong giờ đọc và viết.  
 
Cố gắng hết khả năng trong tất cả các buổi học và nhanh chóng làm theo sự 
hướng dẫn.  

Prep/1H Angela Tran 
 
 
Yasmin Karim 

Học chăm chỉ các bài tập và thực hiện các lựa chọn thông minh trong thời gian 
học tập vì vậy em có thể làm tốt nhất mọi lúc. 
 
Suy nghĩ về những gì được học trong các bài học trước để giúp em hiểu những ý 
định trong bài học mới.  

1/2 C Alanah Phung 

 

Aiden Patching 

 

Thể hiện sự quyết tâm học tập phương pháp trừ số hai chữ số , dùng phương 

pháp mượn.  

Thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên bằng cách chừa khoảng trống giữa các 

chữ khi viết bài. 

1/2 BL Enny Nuumaalii 

 

Chalah Senoz 

Có thể kết nối phép toán trừ với ý định bài học và thành công về kết quả đánh giá 

tiêu chuẩn. Rất giỏi Enny!  

Có thể suy nghĩ bài viết tự thuật và sử dụng mục đích bài viết của em. Rất giỏi 

Chalah!  

3/4 T Innocent Amito 

 

Mahkus Fitu 

Phản ánh nỗ lực của em và có phản hồi trung thực trong thời gian chia sẻ ý kiến. 

 

Cố gắng trong việc nhận được phản hồi tích cực và mang tính xây dựng, để cải 

thiện việc học tập của mình. 

3/4 TL Ryan Ichsan 

 

Tina Le 

Kiên trì hoàn thiện chữ viết và chuyển đổi động từ.  

 

Sử dụng phương pháp ghi nhớ khi nhân số có ba chữ số với số một chữ số.  

5/6 P Mai Trinh 

 

Honey Muriwai  Hathaway 

Sử dụng sự phản hồi kiến thức để cải thiện bài viết thể văn thuyết phục về cấu 

trúc và chi tiết. Làm rất tốt!  

Trả lời phản hồi để cải thiện bài viết bao gồm giọng nói/ cách thể hiện ý kiến. Rất 

giỏi!  

5/6 S Irae Suamasi 
 
 
Davina Nguyen 

Nhận thức ưu điểm về viết văn và sử dụng phản hồi song hành để đặt mục tiêu 
cho mình.  
 
Luôn tự thử thách để tiến bộ xa hơn về môn toán.  

5/6 U Eshaan Raja 
 
 
 
Thanh Xuan Tran 

Tự hiểu về toán trừ, và cố gắng để tiến bộ về trừ số nguyên. Nổ lực tuyệt vời 

Eshaan!  

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

thể hiện tiến bộ nhiều về kiến thức toán nhân số có hai chữ số. Cố gắng rất giỏi 

Thanh Xuân!  
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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 

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) 

 
TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 

 
Trong Tháng Hai và Tháng Ba, các học 
sinh sau đây đạt Giải Bạc về Môn Toán  

 

Học sinh Lớp 5/6  
Brodie Lyons-Jones 

Chanel Trpovska 
Amanda La 

 
Học sinh Lớp 3/4  

Lina Ng 
 

Học sinh Lớp 1/2  
Eric La 

 
Chúc mừng đạt được 

thành tích tuyệt vời về môn Toán 

Hãy tiếp tục cố gắng! 

 

Cô Gavan 

Trưởng bộ môn Toán 
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