
THƯ HIỆU TRƯỞNG 

3 THÁNG TÁM 2018 SỐ 7 

Chào mừng trở lại Học kỳ 3 và không 

phải là một sự khởi đầu buồn chán 

phải không! Tôi tin rằng tất cả quí vị 

đã có một kỳ nghỉ vui vẻ và an toàn, 

và có thời gian để thực hiện những 

điều yêu thích nhất. Chúng tôi đã có 

rất nhiều hoạt động diễn ra trong 

suốt kỳ nghỉ tại trường. Căn tin 

trường chúng ta đã rất cũ và cần làm 

mới hoàn toàn. Căn tin mới được cải 

tạo để cung cấp cho trường và các 

thành viên của trường chúng ta một 

khu vực chuẩn bị thức ăn tiêu chuẩn.  

Cảm ơn sự hỗ trợ và kiên nhẫn của 

quí vị trong suốt quá trình cải tạo cần 

thiết này. Căn tin đang hoạt động 

bình thường nhưng sẽ hoàn tất trong 

tuần tới hoặc hai tuần sau.  

Chúng tôi đang 

tiến hành cập 

nhật và phân loại 

việc bảo trì và vệ 

sinh tại trường 

Movelle. Vì từ 1 

Tháng Bảy các trường học sẽ không 

chịu trách nhiệm thuê mướn người vệ 

sinh và bảo trì. Sẽ có một số thay đổi 

về cách các trường học  bảo trì qua 

qui định của Bộ Giáo dục nhưng 

chúng tôi tin rằng sẽ giới hạn tối thiểu 

tác động ảnh hưởng đến trường học.  

 

Trường tiểu học Movelle tổ chức một 

cuộc khảo sát để tìm hiểu những suy 

nghĩ của phụ huynh về trường chúng 

tôi.  Khảo sát Ý kiến Phụ huynh là 

cuộc khảo sát hàng năm được Sở 

Giáo dục và Đào tạo cung cấp được 

thực hiện với một số phụ huynh được 

chọn ngẫu nhiên. Khảo sát này được 

thiết lập để giúp nhà trường hiểu 

được nhận thức của phụ huynh về 

môi trường trường học, hành vi học 

sinh và sự tham gia học tập của học 

sinh.  Nhà trường sẽ dùng kết quả 

khảo sát để xác định và định hướng 

kế hoạch tương lai và các chiến thuật 

cải thiện.  

Khoảng 30 % số lượng phụ huynh sẽ 

được mời tham gia khảo sát năm nay. 

Tất cả trả lời là ẩn danh. Năm nay 

cuộc Khảo sát Ý kiến Phụ huynh sẽ 

được tổ chức từ Thứ Hai 6 Tháng Tám 

đến Chủ nhật 26 Tháng Tám.   

Khảo sát sẽ được thực hiện trên 

mạng, chỉ cần 10-15 phút để hoàn 

thành, và có thể được truy cập bất kỳ 

thời điểm thuận tiện nào trên máy vi 

tính, máy tính xách tay, máy tính bảng 

hoặc điện thoại. Nhà trường rất vui 

mừng để quí vị  hoàn thành khảo sát 

trên thiết bị có sẵn tại Movelle. Cuộc 

khảo sát trực tuyến có sẵn bằng nhiều 

ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng Anh. 

Những ngôn ngữ này bao gồm:  tiếng 

Ả Rập, Việt,  Quan Thoại,  Chin (haka), 

Hindi, Nhật, Somali, Thổ Nhĩ Kỳ,  

Punjabi và Hy Lạp. Kết quả khảo sát sẽ 

được:  

* Báo cáo lại trường chúng ta vào 

cuối Tháng Chín   

* Trao đổi  với phụ huynh thông qua 

báo cáo hàng năm của chúng tôi  

* Sử dụng định hướng quản lý trường 

chúng ta và kế hoạch cải tiến trường 

trong tương lai sắp tới. 

CHÀO MỪNG TRỞ LẠI! 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

9/8 
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học kỳ 3 
Học sinh nghỉ học 

10/8 
Thi Toán Úc châu 
9:00-10:00 sáng 

17/8 
Lễ hội Thể thao Khu vực Deer 
Park —9:10 sáng-2:20 chiều 
Keilor Park Athletics Track 

22/8 
Tuần lễ Sách 
Diễu hành Hóa trang 2018 
9:15 sáng tại phòng Gym 

24/8 

Họp toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP  
Hoan nghênh mọi người 
tham dự 

28/8 
Tham quan Lớp 5&6  
Science Works   
9:00 sáng-3:10 chiều 

14/9 

Họp toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP  
Hoan nghênh mọi người 
tham dự 

21/9 
Ngày cuối Học kỳ 3 
2:10 chiều Tan học 

8/10 
Ngày đầu Học kỳ 4 
8:50 sáng Bắt đầu 

 

Gum Road,  St Albans  3021 

Tel:          03 9366 8892 

Fax:         03 9367 5127 

E-mail      movelle.ps@edumail.vic.gov.au 

Website  www.movelleps.vic.edu.au 

                https://www.facebook.com/movelleps5139 

BẢO TRÌ & VỆ SINH TRƯỜNG HỌC 

KHẢO SÁT Ý KIẾN PHỤ HUYNH 



Tiêu chí trường Movelle School :                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Tin tức 
 Chương trình Toán 

 
Tôi muốn chúc mừng các học sinh sau đây đạt 
thành tích Giấy Chứng nhận Giải về môn Toán 

trong các tuần gần đây.  
Alvin Ye 3/4A  

 Aaron Truong Prep A  
Raymond Ye 1A 

         Beautyshine Thuale 1/2A 
 

Nổ lực tuyệt vời! 

Trang 2 

Thứ Năm vừa qua, các học sinh 
Lớp Vỡ lòng đã tổ chức lễ mừng 
100 ngày đi học qua việc tham 
gia một số hoạt động liên quan 
số 100.  
Đây là một số lời các em . 
 ‘Tôi thích hoạt động đếm số 100 

các loại thực phẩm và chúng tôi ăn chúng.’ (Bless-Prep B)  
‘Hoạt động yêu thích của tôi là làm cái nón.’ (Zinnia-Prep A) 
‘Tôi thích thú làm dây chuyền bằng vòng 100 trái 
cây.’ (Arella – Prep B) 
‘Tôi thích tạo những cái tháp bằng cách sử dụng 100 cái ly 
giấy.’  (Alex-Prep A) 
Rất giỏi và chúc mừng đến tất cả học sinh đã tham gia các 
hoạt động trong ngày và trở nên thông minh hơn sau 100 
ngày! 
 
Cô Gavran. 

 

HIỆN DIỆN 

Nếu con quí vị bị bệnh hoặc vắng mặt, yêu cầu 
quí vị thông báo cho nhà trường càng sớm càng 
tốt vào ngày trẻ vắng mặt, trễ nhất vào 9:30 
sáng. Thông báo trẻ vắng mặt trước hoặc vào 
ngày trẻ nghỉ học, giúp đảm bảo an toàn cho học 
sinh và hoàn thành trách nhiệm pháp lý của quí 
vị.   

Quí Phụ huynh/ Người 
Giám hộ , 
 
Rất đau buồn tôi xin 
thông báo rằng vợ ông Bill 

Hunt, hiệu trưởng trước đây, là bà Robyn đã đột 
ngột từ trần vào ngày 1 Tháng Tám. Robyn cũng là 
chị của cô Leanne Nelson là nhân viên làm việc tại 
văn phòng trường chúng ta.  
Robyn đã là một giáo viên đáng kính trong mạng 
lưới giáo dục khu vực St Albans, cô đã nghỉ hưu 7 
tuần trước. Robyn đã rất tận tâm đào tạo thế hệ 
trẻ; tất cả nhân viên, gia đình và bạn bè vô cùng 
thương tiếc và nhớ cô. Chúng tôi đã thông báo 
cho tất cả nhân viên về tin từ trần của Robyn và 
liên hệ dịch vụ tư vấn giúp đỡ.  
Tại thời điểm này chúng tôi chưa được biết bất kỳ 
sắp xếp nào khác và điều này có thể ảnh hưởng 
như thế nào trong tuần tới, với vai trò nhà trường 
chúng tôi xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia 
đình  ông Bill.  
Chúng tôi cảm kích sự thông cảm của các gia đình 
tại thời điểm đau buồn này. 
 
Thân ái, 
Karen Wood 

Hã y mãng nhã n vã  t trong sã ch mã  bã n yê u thí ch vã o cuo  c 
so ng! Hã y ho ã trãng thã nh nhã n vã  t trong sã ch mã  êm yê u 

thí ch vã  mãng thêo đã  c tí nh cã u chuyê  n cu ã nhã n vã  t. 
Chu ng to i hoãn nghê nh cã c phu  huynh vã  bã n bê  đê n thãm 

dự ! 

“Tìm Kho Báu Của Bạn” 

Thứ Tư 22 Tháng Tám 
9:15 sã ng tã i pho ng Gym 

 
Suốt Tuần lễ Sách và Tuần lễ Văn học & Toán học chúng tôi có 

nhiều hoạt động diễn ra cho tất cả học sinh toàn trường. Cũng có 
các hoạt động chúng tôi hoan nghênh các phụ huynh và gia đình 

đến dự! Mong gặp quí vị tại hôm đó! 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

*10:00-11:00 sáng 
– 1A CBCA 
Hoạt động tóm tắt danh 
mục sách 
*10:15-11:00 sáng 
-1/2A&2A Kịch nghệ cho 
độc giả 
*2:10 chiều-Lớp 5 Hoạt 
động Sổ ghi chép nhà 
văn 
*Suốt tuần: cuộc thi 
đoán kẹo  (tất cả học 
sinh được 1 lần đoán) 

*2:10-3:10 chiều  
Trò chơi Toán học buổi 
chiều/ Lớp học mở. 
Thân mời Phụ huynh 
đến dự! 

*9:00-9:30 sáng 
Diễu hành Tuần lễ Sách 
(các học sinh và giáo 
viên hóa trang như 
nhân vật trong sách). 
Chủ đề: “Tìm Kho báu 
của Bạn” 

*Ong chính tả– Lớp 3-6 
*2:10 chiều Vở kịch 
Một đêm Ẩm ướt Lạnh 
lẽo của Lớp Vỡ lòng  
cho toàn trường và phụ 
huynh xem tại phòng 
Gym 
 

*Cắm trại dã ngoại Gấu 
Teddy. Các học sinh 
mang theo gấy teddy 
yêu thích 
*3/4A-Hoạt động viết 
Treasure Writing 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường 

Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Axel Boswell 
Angela Van 

Giải toán cộng đơn giản bằng cách sử dụng dãy số.  

Viết nhiều câu và đọc lớn những từ em không biết.  

Prep B Abdullah Bakhshi 
Ben Au 

Giải toán cộng đơn giản bằng cách sử dụng dãy số.  

Có thể kết hợp ngữ âm với chữ cái trong khi tập viết. 

1A 
 

Raymond Ye 
 
Ivy Plotek 
 
 
Leila Laila 

Thể hiện sự kiên trì và quyết tâm học tập không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi em 
đạt thành tích kết quả về chính tả. Nổ lực thật tuyệt vời Raymond! 
Kiên trì học tập và chăm chỉ để học các từ viết chính tả mỗi tuần. Ivy gần như 
đạt 100% sự chính xác trong bài kiểm tra chính tả hàng tuần. Cố gắng tuyệt vời  
Ivy! 
Kiên trì học tập phát triển sự độc lập tuyệt vời về đọc và viết số lượng các từ 
nhiều hơn. Hãy giữ vững thành tích tuyệt vời, Leila!  

1/2A  Elena Vu  
Beautyshine Thuale 
 
Jackson Surbevski 

Đếm nhảy với 5 và 10 cắc, để đếm chính xác số tiền. 
Tạo sự kết nối tuyệt vời từ những từ vựng mới được học với chủ đề học ngoại 
khóa của chúng tôi. 
Tiếp tục dùng chiến thuật đọc lớn khi đọc sách. 

2A Rieana  Rustiawan 
 
 
Tamara  Talevska 
 
Dat  Luong  

Tập trung vào mục tiêu học tập của em và thành công tiêu chuẩn môn đọc, và 
thể hiện sự tiến bộ tốt về khả năng của em để mở rộng vốn từ vựng của mình.                        
Nổ lực tuyệt vời Rieana! 
Thể hiện quyết tâm tuyệt vời để xác định đúng ý chính trong những quyển sách 
mà em đọc. Cố gắng tuyệt vời Tamara! 
Nhận thức được lãnh vực học tập nào mà em muốn tiến bộ, và đặt sự nổ lực để 
cải thiện trình độ môn toán của em. Nổ lực tuyệt vời Dat! 

3/4A Jayden Phan 
Sandy Nguyen 

Đọc sách tại nhà mỗi đêm và là gương mẫu tốt đọc độc lập.  
Tự tham gia trong thảo luận tại lớp và hỏi những câu hỏi để tiến bộ việc học của 
em.  

3/4B Aden Yusuf 
Alexander Cain 
 
Sienna Imrie 

Sử dụng và chia sẻ chiến thuật tính nhẩm hiệu quả để cộng và trừ các số.  
Tạo dựng sự tự tin sử dụng giải toán đại số theo chiều dọc và phương pháp 
MAB để giải toán cộng và trừ. 
Luôn học tập tốt trong suốt hoạt động đọc độc lập và cố gắng toàn khả năng.  

5A Darren Tran 
 
Isaac Blah 
Tarnelle Jackson 

Luôn sử dụng lời khuyên của giáo viên hướng dẫn thể hiện sự hiểu biết của 
mình về những vai trò trong luật.  
Sử dụng những kiến thức được học trước đây để giúp giải toán bằng từ.  
Sử dụng những kiến thức được học trước đây về tổ chức lớp học để chuẩn bị 
bài học.   

6A Sam Hang 
 
Lina Ng 

Sử dụng suy luận tuyệt vời để hiểu thông điệp của tác giả. Hãy tiếp tục cố gắng 
Sam!  
Chú ý từng chi tiết trong việc sáng tạo truyện vui, thật tuyệt vời Lina!  



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 KỲ NĂM 2018 

Học kỳ 1 30 Tháng Hai - 29 Tháng Ba 

Học kỳ 2 16 Tháng Tư - 29 Tháng Sáu 

Học kỳ 3 16 Tháng Bảy - 21 Tháng Chín 

Học kỳ 4 8 Tháng Mười - 21 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 

ĐĂNG KÝ LỚP VỠ LÒNG 2019 
Con quí vị sẽ được 5 tuổi  

vào ngày 30 Tháng Tư 2019 

Vui lòng hỏi Văn phòng trường 
Movelle để nhận đơn đăng ký 

nhập học. 

Chương trình coi sóc  

ngoài giờ học 
 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC TRƯỚC GIỜ HỌC 

6:45 sáng đến 8:45 sáng 

CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC SAU GIỜ HỌC 

3:15 chiều 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) 
 

Mọi thắc mắc và đăng ký vui lòng gọi: 
Trường tiểu học Resurrection: 9366 7022 

Trường tiểu học Movelle: 9366 8892 

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,


Xin chào, 
 

Chương trình Thể thao Trường học Mùa Đông năm nay, trường tiểu học Movelle Primary đã thể hiện rất 
tốt. Chúng tôi đã thực tập suốt các buổi giải lao và giờ chơi sau ăn trưa. Điều này giúp chúng tôi tiến bộ kỹ 
năng chơi đồng đội, không chơi từng cá nhân. Chúng tôi đã bất khả chiến bại và đến được các vòng thi đấu 
khu vực.  
Game 1 Movelle 14 D. St Laurence 13 
Game 2 Movelle vs St. Peter  Chanel trời mưa  
Game 3 Movelle 14 D. Derr imut 3 
Game 4 Albanvale bị rút 
Game 5 Movelle 18 D. Deer  Park West 2 
Game 6 Movelle 18 D. Cairnlea Park 5 
Game 7 Chia tay 
 

Trong trận cuối cùng, chúng tôi mong đợi một trận đấu cân sức khi đối thủ của chúng tôi là đội trường tiểu 
học Resurrection cũng là đội bất khả chiến bại trong mùa giải này. Tuy nhiên,  khả năng chơi đồng đội đã 
giúp chúng tôi dẫn đầu sớm và duy trì suốt trận đấu- để  có kết quả chiến thắng hài lòng. Movelle 19 D. 
Resurrection 10. 
 

Chung kết Khu vực 
 

Qua chiến thắng khu vực, trường tiểu học, Movelle tiến vào vòng chung kết. Đây là giải thi đấu xoay vòng 
với đội trường Brookside, Keilor Views và St. Albans Meadows—là những đội chiến thắng khác. 
 

Trong trận đầu tiên, chúng tôi đã chơi rất hào hứng và điều đó thể hiện trên sân. Chúng tôi đã có một khởi 
đầu tuyệt vời với 7 điểm chỉ với mất 1 điểm (một khi điểm số của đội 7 điểm kết thúc hiệp). Brookside có 
cùng 7 điểm nhưng mất 2 điểm. Tuy nhiên, chúng tôi đã cải thiện khả năng phòng thủ và ngăn cản 
Brookside ghi bàn. Trong hiệp cuối, cả hai đội một lần nữa thi đấu tốt và ghi được 7 điểm. Kết quả: 
Movelle 21 D. Brookside 14.  
Trong trận đấu thứ hai của chúng tôi, chúng tôi đấu với đội trường tiểu học St Albans Meadows. Cũng là 
đội đã chiến thắng đội chúng tôi năm ngoái trong vòng cuối khu vực cả môn T-Ball và solfball. Nó là một 
trận tuyệt vời. Một lần nữa chúng tôi đã chơi đồng đội tốt, hỗ trợ lẫn nhau và chơi hết khả năng. Mỗi hiệp 
chúng tôi chơi tốt hơn hiệp trước, tiến bộ về đánh banh, chạy giữa các điểm và thực hiện một số cú đánh 
hoặc nỗ lực tuyệt vời để có được bóng. Chúng tôi đã học được rất nhiều về cách chúng tôi có thể tiếp tục 
cải thiện - hữu ích cho softball trong học kỳ tới. Kết quả: St. Albans Meadows 28 D. Movelle 9  
 

Thật không may, trường tiểu 
học Keilor Views không xuất 
hiện và bị rút. Chúng tôi đã 
rất thích đấu với họ nhưng 
chỉ phải chấp nhận chiến 
thắng. Sau đó, nhìn chung 
chúng tôi đã kết thúc thứ hai. 
Chúng tôi muốn chúc mừng 
Trường Tiểu Học St. Albans 
Meadows may mắn trong 
Vòng Chung Kết Khu Vực và 
mong được thi đấu với họ 
trong học kỳ tới môn Soft-
ball.  

 



Chương trình nội khóa Tội phạm và Thủ lĩnh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vào Thứ Hai 30 Tháng Bảy các học sinh Lớp 3/4 tham gia chương trình học nội khóa Tội 
phạm và Thủ lĩnh như một phần của chương trình hiện học tập chủ đề Lịch sử. Buổi học nội 
khóa đã có nhiều hoạt động tuyệt vời giúp các học sinh trải nghiệm cuộc sống như một tù 
nhân. Các học sinh được mặc trang phục và làm việc như một tù nhân như di chuyển gạch 
trong khi bị xiềng xích. Các em giả vờ như 
đang ở trong Hạm đội đầu tiên và chọn 
một cuộc phiêu lưu để đi. Các em đã hoàn 
thành các câu đố về những ký hiệu và biểu 
tượng quan trọng của Úc và cũng  tự thiết 
kế gạch tù nhân của mình để đem về nhà 
cất giữ.  


