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

Terms 1 and 4. 
 

Xin cảm ơn đến những phụ huynh 

sau đây đã nhiệt tình tình nguyện 

tham gia Hội Đồng trường năm nay. 

Cô Paola Ly và ông Brian Miller tham 

gia nhiệm kỳ năm nay và ông 

Marjanco Talevski và ông Craig 

Boswell tham gia nhiệm kỳ 2 năm. 

Vì vậy, tất cả các vị trí của vị phụ 

huynh trong Hội đồng trường đã 

đầy đủ và tôi mong mỏi được làm 

việc với các thành viên mới của Hội 

đồng trường trong thời gian sắp tới. 

Các phụ huynh trong Hội đồng 

trường đã hết nhiệm kỳ năm nay là 

bà Lucy Jutrisa, cô Belinda Gut và cô 

Kristie Simmons. Họ đã làm việc 

không mệt mỏi cho trường chúng ta 

và tôi xin cảm ơn đến họ đã dành 

thời gian và đóng góp công sức để 

trợ giúp cho trường chúng ta tiến bộ 

tốt hơn.   

Lịch họp Hội đồng trường sắp tới sẽ 

được tổ chức vào ngày 28 Tháng Ba 

là buổi họp Tổng quát hàng năm. Tại 

buổi họp này, Hội đồng đương 

nhiệm sẽ trình bày Báo cáo Hàng 

năm và bản báo cáo này sẽ được 

bàn giao trong buổi họp hội đồng 

đầu tiên cho các thành viên mới 

được bầu lúc 6 giờ chiều. Dĩ nhiên 

tất cả các thành viên trong cộng 

đồng trường chúng ta được hoan 

nghênh đến dự buổi họp thường 

niên này.  

Nếu như quí vị muốn tham dự vui 

lòng thông báo cho văn phòng biết 

càng sớm càng tốt. 

Thật sự rất quan trọng TẤT CẢ các 

học sinh đến trường mỗi ngày, trừ 

phi các em bệnh hoặc có một cuộc 

hẹn quan trọng. Nếu con quí vị nghỉ 

học một ngày, Bộ Giáo dục yêu cầu 

phụ huynh gửi thư có chữ ký hoặc 

giấy thông báo đến trường cho biết 

lý do nghỉ học. Chúng tôi cũng đồng 

ý nhận điện thoại thông báo vắng 

mặt và một số lần chúng tôi sẽ gửi 

thư về nhà yêu cầu quí vị cung cấp 

lý do vắng mặt. Vui lòng điền và gửi 

trở lại trường càng sớm càng tốt khi 

quí vị nhận được thư. Ngoài ra, trên 

bảng tin của trường có một giấy báo 

nghỉ học nhỏ cho phụ huynh sử 

dụng cắt gửi trở lại văn phòng thông 

báo nghỉ học. Năm học qua, 195 học 

sinh nghỉ học  2806.5 ngày. 23%  số 

học sinh nghỉ học hơn 20 ngày trong 

suốt năm học. Lý do đi du lịch hoặc 

bệnh kéo dài, nhưng nhiều học sinh 

nghỉ học thường xuyên mà không có 

lý do hợp lý. Nghỉ học hoặc “Không 

muốn đi học” tác động rất lớn đến 

việc học của trẻ vì gián đoạn việc 

học. Vì thế, việc học của con của quí 

vị sẽ chậm phía sau. Và cũng trở 

ngại cho con quí vị kết bạn và giữ 

chặt tình bạn nếu các em thường 

xuyên nghỉ học.  

Vui lòng đảm bảo con quí vị đến 

trường mỗi ngày trừ khi các em thật 

sự bệnh hoặc có cuộc hẹn quan 

trọng. Rất tiếc tổ chức sinh nhật 

không là lý do hợp lý để nghỉ học. 

 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

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

10/3 

NGÀY KHÔNG ĐỒNG PHỤC 
Quyên tặng cho  
Easter  

10/3 

Họp toàn trường 
2:45 chiều tại phòng Gym 
Hoan nghênh mọi người đến 
dự 

13/3 
Lễ Labour Day 
Học sinh nghỉ học 

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  

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

 NGHỈ HỌC 



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

TRỢ CẤP CHO CẮM TRẠI, THAM QUAN VÀ THỂ 

THAO 

Bill Hunt 
Hiệu trưởng  

CHƯƠNG TRÌNH BƠI LỘI 

  
 
 
 
 
 
 
 

Buổi trà chiều với Thầy Hunt  
 

Như quí  vị  đượ c bịế t Thầ y hịế  u trượ ng 
Hunt sế  nghí  hưu vầ o cuo ị ho c ky  nầ y. 
Chu ng to ị sế  to  chư c mo  t buo ị trầ  chịế u 
vầ o Thư  Tư 29 Thầ ng Bầ tầ ị pho ng nhầ n 

vịế n lu c 2:30 chịế u. 
Đâ y lâ  cơ hộ  i chộ câ c phụ  hụynh mụộ n 

chịầ tầy Thầ y. 
Vuị lo ng tho ng bầ o cho nhầ n vịế n vầ n 
pho ng nế u như quí  vị  muo n thầm gịầ 
Để  chụ ng tộ i thụ xể p phụ c vụ  thứ c â n.  

       Học kỳ này các học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6 

      sẽ được tham gia chương trình Bơi lội 8  

  ngày. Số chỗ có giới hạn và được đăng ký 

sớm, nếu quí vị muốn con mình tham gia xin vui lòng điền 

giấy y tế gửi trở lại trường cùng và thanh toán tiền phí 

hạn chót ngày 10 tháng Ba. 

 

Ủy Ban Gây Quỹ sẽ tổ chức  

một cuộc  Xổ số Lễ Phục sinh. 

Để giúp cho cuộc sổ, chúng tôi tổ chức   

Một Ngày Không Đồng Phục 

 Vào Thứ Sáu 10 Tháng Ba  

 

Thay vì quyên góp một đồng tiền vàng, chúng tôi yêu 

cầu quí phụ huynh trong cộng đồng trường Movelle  

quyên tặng  Trứng Phục sinh!   

Các vật phẩm quyên tặng sẽ được gói thành các giở 

quà dành cho giải thưởng trúng số.  

Xổ số sẽ được rút vào ngày:  

Thứ Tư 29 Tháng Ba 

Vui lòng trao quà quyên góp cho giáo viên lớp. 

 Xin cảm ơn sự ủng hộ của quí vị 

Vé số sẽ được gửi về nhà vào 

Thứ Sáu 10 Tháng Ba. 

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.  

Các học sinh 
thân mến, 
 
Vui lòng mang 
theo một áo học 
vẽ vào buổi học 
VẼ tới. Chúng ta 
sẽ có nhiều hoạt 
động vui nhộn và 
bẩn! 
Áo có thể mua tại 
Kmart, Target 
hoặc Big W ít hơn 
$10. 
 
Cảm ơn 
Cô Kostadinovic 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep/1C Kirk Avtarovski 
 
 
Sahara Rustiawan   

Có những ý kiến tuyệt vời để chia sẻ trong các buổi học viết. 
Rất giỏi Kirk! 
 
Có thái độ tích cực về việc học và hoàn tất bài làm kịp thời gian. Rất giỏi Sahara! 

Prep/1H Jacob Juntovski 
 
Jackson Surbevski 

Thể hiện tập trung tuyệt vời và chăm chỉ tập viết tất cả số đến 20. Rất giỏi Jacob! 
 
Có nhiều kết nối tuyệt vời trong suốt quá trình đọc chia sẻ. Rất giỏi Jackson! 

1/2 C Eric La  

 

Alexander Cain 

Luôn nhận biết và hiểu Mục đích Học tập của bài học. 

 

Tạo sự kết nối giũa những gì được học và thực tế cuộc sống về Sự tăng trưởng và 

Ổn định tinh thần. 

1/2 BL Chloe Leatherbarrow 

 

Alex Eddy 

Kiên trì tìm kiếm sách hư cấu và không hư cấu trong thư viện lớp.  

 

Sử dụng ý kiến phản hồi để tiến bộ về đọc, và sử dụng nhảy từ sau đó trở lại từ 

đó.  

3/4 T Jada Jovevski 

 

 

Aden Yusuf  

Tự ý thức và nhận ra bản thân là người dẫn đầu và gương mẫu trong lớp học . Em 

đang bắt đầu tỏa sáng và thể hiện những phẩm chất này. 

 

Thể hiện sự kiên trì trong suốt buổi thảo luận. Trả lời sai những câu hỏi và học 

cách sửa lỗi và tiếp tục cố gắng.  

3/4 TL Devon Gerhard 

 

 

My Nhu Huynh 

Kiên trì tự phấn đấu suốt giờ Toán. Trong việc sử dụng số có 9 chữ số và các ký 

hiệu mở rộng. 

 

Sử dụng ý kiến phản hồi để hoàn thiện chính xác bài đọc. 

5/6 P Chanel Trpovski 
 
Mohamed Karim 

Cho ý kiến phản hồi và tham gia thảo luận và chia sẻ suy nghĩ/ ý kiến của mình. 
 
Bền bỉ khi sáng tạo tên hộp sách đọc của mình. 
Tạo thẻ rõ ràng và đầy màu sắc. 

5/6 S Omar Karim  
 
 
Lina Ng 

Tự nhận thức. Omar biết nguồn tư liệu nào có trong lớp học và luôn luôn dung 
chúng để hổ trợ cho việc học của em. 
 
Thể hiện sự kiên trì. Lina luôn có thái độ “làm được“, tích cực và chăm chỉ. 

5/6 U Kevin Nguyen 
 
 
 
Jasminka Trpovski 

Tạo sự kết nối giữa những câu chuyện mà em đọc trước đây, và kết nối chúng với 

quyển sách mà em đọc hiện tại. Cố gắng tuyệt vời Kevin!   

 

Tạo sự kết nối giữa từ vựng mà chúng tôi thảo luận suốt trong giờ đọc trong lớp, 

và kết nối với từ vựng trong sách mà em đang đọc. Cố gắng tuyệt vời Jasminka! 



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,

