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Xin nhắc nhở đến tất cả các phụ 
huynh rằng  bãi đậu xe dành cho nhân 
viên yêu cầu KHÔNG được đi vào khi 
các học sinh đi bộ đến trường hoặc ra 
về vào cuối ngày. Điều yêu cầu này 
đơn giản vì sự an toàn cho mọi người. 
Nhà trường có một số lối vào trường 
vì vậy không cần đi vào qua bãi đậu 
xe của nhân viên. Có một số ngày 
nhân viên phải rời trường lúc 3:10-
3:20 chiều để đi họp và chỗ đậu xe 
cho nhân viên có giới hạn nên cần yên 
tâm là không có học sinh hoặc phụ 
huynh đi bộ hay lái xe qua cổng. Phụ 
huynh không được phép đậu xe trong 
bãi đậu xe dành cho nhân viên để đón 
con mình. 

Xin cảm ơn đến các gia đình đã thanh 
toán tiền học phí niên học 2018. Nhà 
trường rất cảm kích nếu như tiền học 
phí được thanh toán càn sớm càng 
tốt đối với những gia đình vẫn chưa 
trả tiền học phí. Nếu quí vị có bất kỳ 
khó khăn có thể thu xếp kế hoạch 
thanh toán. Vui lòng liên lạc cô Fiona 
tại văn phòng. 

Như một phần trong chương trình 
môn học điều tra thông tin Học kỳ 2 
về sinh vật sống và các nhu cầu của 
chúng, các giáo viên Lớp Vỡ lòng, 1 & 
2 có tổ chức một chuyến tham quan 
đến Sở thú Hoàng gia Melbourne vào 
Thứ Sáu 11 Tháng Năm để khuyến 

khích các học sinh tiếp xúc, phát triển 
sự đồng cảm và tôn trọng động vật và 
thiên nhiên. Các em sẽ điều tra cuộc 
sống hoang dã qua lớp học môi 
trường của Sở thú Hoàng gia  
Melbourne khi khám phá nhu cầu của 
các động vật được đáp ứng như thế 
nào. 
Yêu cầu các học sinh mặc đầy đủ 
đồng phục vào ngày tham quan. Vui 
lòng đảm bảo con mình mặc trang 
phục phù hợp thời tiết. Các học sinh 
cần mang theo thức ăn nhẹ, ăn trưa 
và nước uống trong cặp ( không mang 
tiền và đồ bang thủy tinh). 
Các phụ huynh muốn đón con về sớm 
trong giờ học phải nhận được sự chấp 
thuận của văn phòng. Yêu cầu các 
phụ huynh ký tên xin về sớm tại iPaid 
của văn phòng. 

Các học sinh sẽ không được phép rời 
sân trường mà không có sự chấp 
thuận. Bất kỳ cá nhân nào khác cha 
mẹ muốn đón trẻ về sớm trong giờ 
học phải có giấy yêu cầu của cha hoặc 
mẹ.  

Quí vị có biết gia đình nào có con sẽ 
vào  học Lớp Vỡ lòng năm học 2019? 
Trường Movelle hiện đang tổ chức 
các buổi tham quan trường cho các 
phụ huynh tìm hiểu về trường học về 
những gì nhà trường cung cấp. 
Các buổi tham quan bắt đầu từ 9:15 
sáng tập trung tại trước văn phòng. 
Thứ Tư 2 Tháng Năm 

Thứ Tư 16 Tháng Năm 
Thứ Tư 30 Tháng Năm 
Thứ Tư 13 Tháng Sáu 
Thứ Tư 27 Tháng Sáu 

AN TOÀN CHO HỌC SINH 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

10-
11/5 

Gian hang 
Mother’s Day 

11/5 

Tham quan                              
Sở thú Hoàng gia  
Melbourn    
Lớp Vỡ lòng-2 
9:00 sáng 

15-
17/5 

Thi NAPLAN 
Lớp 3 &5 

18/5 

Chương trình Glasses for 
Kids  
Ngày Đi bộ An toàn đến 
trường 

25/5 

Họp Toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP  
Hoan nghênh mọi người đến 
dự 

11/6 
Lễ Queen’s Birthday 
Học sinh nghỉ học  

12/6 
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học kỳ 2 
Học sinh nghỉ học 

15/6 

Họp Toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP  
Hoan nghênh mọi người đến 
dự 

26/6 

Phỏng vấn Phụ huynh-Giáo 
viên 
Từ 1:00 chiều tại lớp  
Lớp học kết thúc lúc  12:30 
chiều 

29/6 
Ngày cuối Học kỳ 2 
2:10 chiều tan học 
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Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 
Trong các tuần gần đây, các học sinh sau đây đã học 
tập chăm chỉ  môn Toán và có kết quả tiến bộ. 
 Sự nổ lực tuyệt vời! Chúc mừng đến  

 Christina Ng (5A)  
đạt thành tích Giấy Chúng nhận Giải Vàng 
và                     Lina Ng (6A)  
đạt thành tích Giấy Chúng nhận Giải Bạc 

              Hãy giữ vững thành tích tuyệt vời. 

Trang 2 

  Tin tức môn Mỹ thuật  
Các Phụ huynh, Thân hữu và Cộng 
đồng trường thân mến, 
Cuối học kỳ vừa qua, các học sinh chúng ta có cơ hội 
tham gia thi đua tô màu do công ty Địa ốc O’Brien tại  
Sydenham tổ chức. Có hai trường khác cũng tham gia. 
Christina Ng Lớp 5 đã may mắn trúng giải nhất là một 
iPad nhỏ. Chúc mừng Christina và các học sinh đã 
được chọn tham gia!  
Thân ái, 

Cô Kostadinovic 

CHƯƠNG TRÌNH KÍNH MẮT CHO TRẺ EM 
 

Tôi rất hân hạnh giới thiệu cùng quí vị trường chúng ta tham gia chương 
trình Mắt kính cho trẻ em. 
Chương trình Kính mắt cho Trẻ em sẽ cung cấp khám thị lực mắt cho mỗi 

học sinh tại trường. Những học sinh có nhu cầu kiểm tra thêm về mắt sẽ được giới thiệu đến nơi khám 
mắt chuyên môn để kiểm tra. Kính mắt sẽ cho miễn phí nếu yêu cầu sử dụng. 
Khám thị lực sẽ được tổ chức tại trường do bác sĩ nhãn khoa và sinh viên nhãn khoa năm cuối của trường 
Đại học Melboune khoa nhãn tiến hành.  
Lịch làm việc tại trường chúng ta vào Thứ Sáu 18 Tháng Năm 2018.  
Để học sinh tham gia chương trình khám mắt yêu cầu có đơn đồng ý của phụ huynh. Tham gia chương 
trình là tình nguyện.   
Một tờ thông tin tóm tắt của chương trình gửi về nhà cho tất cả phụ huynh học sinh từ lớp vỡ lòng đến 
lớp 3. Một đơn cho phép tham gia và một số câu hỏi ngắn về sức khỏe mắt cũng được gửi về nhà; cần 
được ký tên , trả lời và gửi trở lại trường để có thể tham gia chương trình. Vui lòng đọc qua tờ thông tin 
trước khi đồng ý cho học sinh tham gia chương trình.  

GIAN HÀNG MOTHER’S DAY  
 

Vào Thứ Năm 10 & Thứ Sáu 11 
Tháng Năm.  

Các học sinh có cơ hội mua quà tặng Mẹ.   
Giá từ $1.00 đến $6.00  

Bản đơn giá đã gửi về nhà hôm qua. 

 

Đây là thời gian trong năm nhà trường nghiêm túc nói về việc 
đi bộ! 
Đi bộ An toàn đến trường yêu cầu chúng ta xem xét về thói 
quen di chuyển và cố gắng kết hợp thêm đi bộ như một phần 
hoạt động năng động, lành mạnh để đi lại. Và mặc dù đi bộ 
đến trường là không thực tế đối với nhiều người trong chúng 
ta, hoàn toàn dễ dàng để tìm ra cách quí vị có thể tạo thói 
quen đi bộ trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình mình.  
Quí vị có thể hướng dẫn con mình thói quen lành mạnh về 
việc đi bộ nhiều hơn qua:  
• Cùng đi bộ với các em suốt đoạn đường đến trường  
• Nếu các em đến trường bằng xe buýt hoặc xe lửa, hãy đi bộ 
qua trạm dừng thường ngày đến trạm kế tiếp 
• Nếu quí vị lái xe, hãy đậu xe cách trường vài con đường và 
đi bộ đoạn đường còn lại . 
Tập thể dục thường xuyên như đi bộ với con của mình không 
chỉ giúp cho các em (và quí vị!) đánh tan những vấn đề mãn 
tính như béo phì, bịnh tim, các vấn đề sức khỏe tinh thần và 
hành vi và tiểu đường. Điều này cũng tạo cơ hội tuyệt vời để 
dạy con quí vị về những cách giữ an toàn để ứng xử trên 
trường và giao thông.  
Hãy ghi nhớ, những đứa trẻ năng động là những đứa trẻ khỏe 
mạnh vì vậy hãy lên kế hoạch chương trình đi bộ của mình 
trong ngày Đi bộ An toàn đến trường vào Thứ Sáu 18 Tháng 
Năm 2018! 
 
Khi các học sinh đi bộ đến trường vào Thứ Sáu 18 Tháng 
Năm, BOB nhân viên hướng dẫn băng qua đường sẽ cho các 
học sinh một hình dán trên áo. Sau đó các em đến Câu lạc bộ 
Điểm tâm để có buổi ăn sáng đặc biệt. 

NGÀY ĐI BỘ AN TOÀN ĐẾN 

TRƯỜNG  

THỨ SÁU 18 THÁNG NĂM 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường 

Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Steffy Adib 
 
Samiya Samiya 

Học các chữ trong bảng Chữ Vàng và Đỏ. 

Học các số lẽ từ thứ 1 đến thứ 5. 

Prep B Eleora Addo 
 
Adam Truong 

Thể hiện sự hiểu biết tuyệt vời về thể tích.  
 
Sử dụng hiệu quả những minh họa trong sách mang về nhà để giúp em đọc các 

từ.   

1A 
 

Jacob Juntovski 
 
Thien Nguyen 
 
John Tran 

Học chăm chỉ và luôn tập trung vào bài học trong suốt buổi học. Jacob học tập 
rất tốt trong các bài tự làm. Hãy giữ vững nổ lực tuyệt vời Jacob!   
Cố gắng rất chăm chỉ để học hết khả năng suốt các buổi tập đọc. Em cố gắng 
nhận ra từ mới trong sách em đã đọc và các từ vòng quanh lớp học.  
Nổ lực tuyệt vời trong nhóm đọc. John nhận ra nhiều từ trong những quyển 
sách em đọc và giúp các bạn trong nhóm cũng nhận ra các từ. Rất giỏi!  

1/2A  Tina Gaupule 
 
Jackson  Surbevski 

Tiếp tục học và đọc các từ trong bảng M100W. 
  
Tiếp tục học và đọc các từ trong bảng M100W. 

2A Nathan Palad 
 
Maya Ciric 

Thể hiện quyết tâm tuyệt vời hoàn thành bài viết kết hợp yếu tố.  Nổ lực tuyệt 
vời Nathan! 
Tự ý thức về kiến thức toán trừ, và học tập tốt để tiến bộ khả năng giải toán trừ 
với số nguyên sử dụng các cách giải toán. Cố gắng tuyệt vời Maya! 

3/4A Filip Talevski 
 
Lela Le 

Liên tục sử dụng nguồn tư liệu trong lớp học như tự điển và từ điển để trợ giúp 
em trong việc học.  
Luôn luôn đến lớp học với hành xử tích cực, hoàn thành bài làm với toàn khả 
năng, và quan tâm đến các bạn cùng lớp.  

3/4B Anna Tran 
 
Dakota Hyatt 
Dielora Redzepi 

Làm việc rất chăm chỉ suốt thời gian luyện thi NAPLAN. Anna hỏi nhiều câu hỏi 
để hiểu rõ hơn nội dung bài thi.   
Đặt nhiều cố gắng suốt bài số liệu của lớp và cố gắng toàn khả năng của em.  
Học rất tốt suốt giờ đọc và viết. Dielora tiến bộ mỗi ngày. 

5A Isaac Blah 
 
Aliya Rustiawan 
 
Christina Ng 

Sử dụng kiến thức đã biết và kinh nghiệm để tạo kết nối với chủ đề học tập.  
 
Tự tham gia thảo luận để tiến bộ hiểu bài và tự tin nêu câu hỏi.  
 
Có thể thảo luận mục tiêu học tập và cung cấp ví dụ.  

6A Junior Ah-Kau 
 
Brian Kn 
 
Lina Ng 

Cấu trúc chi tiết đoạn văn viết. Rất giỏi! 
 
Bài viết thể văn thuyết phục và chia sẻ ý kiến của mình. Rất giỏi! 
 
Trạng thái tự nhiên tích cực và từ ngữ suốt buổi viết trang mạng ý kiến cá nhân 
của lớp.  



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,


 

Chúng tôi rất phấn khởi thông báo chương trình School Run4Fun    
Colour Explosion đã rất thành công trong tuần vừa qua, hầu hết các 

học sinh đã tham gia và đóng góp tiền quyên tặng. 
 

Với sự hỗ trợ của quí vị chúng tôi đã quyên được gần $2000 số tiền 
này sẽ dùng để mua khung thành môn đá banh trong sân trường trong 

năm tới. Đại diện cho trường tiểu học Movelle, chúng tôi xin cảm ơn 
quí vị dành thời gian và hỗ trợ cho chương trình  School Run4Fun   

Colour Explosion năm nay.  
 

Thật tuyệt vời khi nhìn thấy tinh thần và sự hăng hái đã thể hiện qua 
sự hỗ trợ nhà trường và dĩ nhiên bao gồm những nụ cười trên khuôn 
mặt các em. Đó là những gì của bùng nổ màu sắc! Chúng ta nôn nóng 

chờ đợi tham gia lần nữa trong năm tới. 
Các giải thưởng cho các học sinh đã được đặt và sẽ được chuyển đến 

sớm.   



Buổi lễ tưởng niệm đã bắt đầu với 
sự chào mừng quan khách của đội 
trưởng trường; các đội trưởng khác 
tham gia trong phần diễn văn. Suốt 
buổi lễ, các vị khách đặt vòng hoa 
tưởng niệm đến những người đã 
ngã xuống trong chiến tranh.  
Tất cả các vị khách thích thú 
thưởng thức buổi trà sáng tại Vườn 
Nhật bản của Movelle. 

Vào Thứ Ba 24 Tháng Tư 2018, trường tiểu 
học  Movelle có tổ chức  lễ tưởng niệm  
ANZAC để kỷ niệm thế kỷ kết thúc Chiến 
tranh Thế giới thứ I. Các vị khách mời đặc 
biệt tham dự để nghe và phát biểu về Ngày 
ANZAC như ông  Brendan O’Connor (Thành 
viên Nghị viện), ôngr Kevin Sheedy, ông 
Alan Godfrey, cô Victoria Borg, cô Margaret 
Guidice, là các thành viên của Rosary 
Home, phụ huynh và thân hữu của cộng 
đồng Movelle và các các vị khách đáng 
kính.  

Sarah, Myra và Jasminka 






