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Thật khó tin rằng một lần nữa chúng 
ta đã đi được nửa học kỳ. Học kỳ này 
đang trôi qua nhanh chóng. Trong vài 
tuần tới, chúng ta có 2 chương trình 
cắm trại và bơi lội vì vậy trong trường 
sẽ nhộn nhịp với không khí hào hứng 
và bận rộn. Tất cả điều chúng ta cần 
hiện thời là sự ổn định thời tiết và 
nắng ấm để chúng ta có Vitamin D để 
đề kháng khí lạnh và cảm cúm đang 
diễn ra xung quanh. 

Thứ Năm vừa qua tôi đã tham dự 
buổi Diễn đàn dành cho các Hiệu 
trưởng của khu vực Melton và 
Brimbank, đã có hơn 150 hiệu trưởng 
tham dự. Chương trình hội thảo bao 
gồm các vấn đề sau 

1-Sự thay đổi trường học để cải tiến 

2-Xây dựng năng lực của giáo viên 
trong trường học 

3-Tạo lập thực tiễn xuất sắc về văn 
học và toán học. 

Trong vài tuần qua tôi đã có chú ý về 

việc có một số học sinh đến trường 

quá sớm vào buổi sáng. Học sinh 

không được trông nom cho đến 8:30 

sáng, vì vậy các học sinh không đến 

trường trước 8:30 sáng. Chúng tôi xin 

cảm ơn sự cộng tác của quí vị. Nếu 

quí vị có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng 

liên lạc trực tiếp với tôi tại trường. An 

toàn cho học sinh là điều ưu tiên tại 

trường Movelle. 

Các trường công lập có chương trình 

tình nguyện dành cho các phụ huynh 

/người giám hộ trực tiếp tham gia các 

hoạt động trong trường với sự đồng ý 

của nhà trường và giáo viên lớp. Bao 

gồm giúp tại căn tin trường, giúp đỡ 

trong chương trình tham quan và các 

sự kiện, trợ giúp đọc sách và chương 

trình toán, tham gia cộng đồng và các 

nhóm văn hóa. 

Thời gian để phụ huynh đến giúp phải 

được thỏa thuận với giáo viên lớp. 

Những Phụ huynh/ Người Giám hộ 

giúp đỡ tại trường phải có Giấy được 

phép làm việc tiếp xúc với trẻ em 

(WWCC). Phụ huynh / Người giám hộ 

phải đến văn phòng và đăng ký vào 

VPASS. 

Phụ huynh/Người Giám hộ không 

được phép vào lớp nếu không có sự 

đồng ý trước của giáo viên lớp. 

Các Phụ huynh /Người Giám hộ phải 

đảm bảo các em ổn định trong lớp 

học bao gồm để các học sinh tự sắp 

xếp trong buổi sáng để bắt đầu học 

lúc 9 giờ sáng. 

Những phụ huynh không đăng ký đến 

giúp đỡ phải rời lớp học từ 9 giờ sáng. 

THƯ HIỆU TRƯỞNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

21  
—25/8 

TUẦN LỄ SÁCH 
Hội chợ Sách 
Tại Thư viện 
8:40 sáng—9:00 sáng 
3:30 chiều-4:00 chiều 

22/8 

Hóa trang nhân vật trong 
sách yêu thích 
Diễu hành 9:15 sáng 
Phòng G.P. 

21 - 
25/8 

Cắm trại Lớp 5/6  
 
Alexandra Adventure Resort 

25/8 

Họp toàn trường 
Phòng Gym 
2:45 chiều—Hoan nghênh 
mọi người tham dự 

29/8 
Gian hàng Father’s Day  
Lớp 3/4 dành cho những học 
sinh đi cắm trại 

31/8 
-1/9 

Gian hàng  
Father’s Day   

30/8 –
1/9 

Cắm trại Lớp 3/4  Camp 
Grampians 

30/8 –
21/9 

Chương trình Bơi lội Lớp P-2 
Paul Sadler  
Swimland  
Taylors Lakes 

14/9 
Ngày Chương trình Giảng dạy 
Học sinh nghỉ học 

21/9 
Lớp P-2 
Ngủ qua đêm 
tại trường 

22/9 
Ngày cuối Học kỳ 3 
2:30 chiều tan học 

TÌNH NGUYỆN VIÊN GIÚP 

TRƯỜNG 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRƯỜNG 
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Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Thật tuyệt vời khi nhìn thấy các học sinh thể hiện 
sự tự hào Movelle cả trong lớp và sân trường. Tôi 
có chú ý nhận thấy các học sinh có tự hào và tôn 
trọng lẫn nhau. Đặc biệt với những học sinh mặc 
TRỌN BỘ ĐỒNG PHỤC. Những học sinh này được 
nhìn nhận và khen ngợi về niềm tự hào Movelle 
của các em. Chúng ta rất may mắn có bộ đồng 
phục trường Movelle rất đẹp. Học sinh không mặc 
đồng phục đến trường sẽ được nhận một nhắc 
nhở lịch sự gửi cho phụ huynh. Đồng phục trường 
ở bất kỳ trường học nào trong khu vực là bắt buộc, 
trừ khi chúng tôi có ngày 
học không đồng phục. 

Karen Wood 
Hiệu trưởng  

Vào học kỳ tới chúng ta sẽ có một ít thay đổi trong 
cộng đồng nhà trường. Họp toàn trường sẽ được tổ 
chức vào tuần thứ 3, 6 và 9 mỗi học kỳ. Điều này sẽ 
cho chúng tôi có cơ hội tạo điều kiện thêm thời gian 
học tập cho học sinh tại lớp. Chúng tôi cũng dời 
ngày xuất bản Bản tin và thiết lập trang Movelle 
Facebook để trao đổi nhanh chóng với phụ huynh 
với những thông báo về những sự việc xảy ra tại 
trường Movelle. Hãy theo dõi tiếp thông tin mới về 
vấn đề này. 

HỌP TOÀN TRƯỜNG & BẢN TIN 

NIỀM TỰ HÀO CỦA MOVELLE 

& ĐỒNG PHỤC 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG MOVELLE 
XÂY DỰNG CÁC KỸ NĂNG MỚI 

 

XE ĐẠP TRONG GIỜ ĂN TRƯA (BOLT) 
 Chương trình này cung cấp 
cơ hội cho các học sinh tìm 
hiểu về động cơ của xe đạp 
và cách sửa chữa cơ bản và 
bảo trì đồng thời cũng xây 
dựng kỹ năng “làm việc 

nhóm”. Nhóm này mong đợi được tham gia vào mỗi thứ 
hai.   
                                                                                                                             

Chương trình nấu ăn trong giờ ăn trưa 
(COLT)  

Những MasterChefs gặp nhau 
mỗi Thứ Hai để hăng hái nấu 
ăn. Tinh thần đồng đội, hợp tác 
và hữu nghị tạo nên buổi học 
rất vui đồng thời cũng phát 

triển kỹ năng sống sẽ trở nên hữu ích trong tương lai.  

Nhóm South Port Youth thực hiện cả chương trình 
BOLT & COLT và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện 
trong học kỳ tới. 
 

Nhóm Nhạc Trống & Nhảy Châu Phi  
Các học sinh tham gia trong 

Chương trình Đánh trống 
Châu phi học tập những kỹ 
năng và tự tin về âm nhạc, 
nhịp điệu và nhảy múa, sẽ 

được biểu diễn tại buổi Họp 
toàn trường và trình diễn Văn 

nghệ trường . 
Đây là những“Môn khó”, nhưng các học sinh chuyên tâm học 
tập với sự yêu thích. 

Chương trình này được tài trợ bởi Dịch vụ Thanh 

Thiếu niên Học đường 

Thông tin chi tiết , liên lạc cô Carmen Dimech PWO Trường 

tiểu học Movelle . 

TIN CĂN TIN 
Spaghetti 
Lasagne 

Mac & Chesse 
Những thực phẩm này có Giấy chứng nhận 

Thực phẩm cho người đạo Hồi. 

 
 
 
 
 

 
Gian hàng Father’s Day sẽ được tổ chức vào: 

Thứ Ba 29 Tháng Tám cho học sinh đi cắm trại của 
khối Lớp 3/4 

Thứ Năm 31 Tháng Tám & 1 Tháng Chín 
Các học sinh có thể mua một món quà cho Ba. 
Nhiều chọn lựa quà tặng tuyệt vời được bán  

với giá từ $0.60—$8.00 

HỘI CHỢ SÁCH  
 

Những quyển sách 
tuyệt vời với giá hời. 

 
Các quyển sách được bán 

Từ Thứ Hai 21 đến Thứ Sáu 25  
Tháng Tám 

Trước giờ học 8:40-9:00 sáng 
Sau giờ học 3:30-4:00 chiều 

 
Vui lòng chỉ thanh toán tiền mặt.  



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   
Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep/1C Dat Luong 
 
Ilija Rajak 

Ổn định tốt trong lớp và học tốt cùng các học sinh khác. 

Cố gắng hết khả năng trong các buổi học viết và sử dụng bắt đầu câu để giúp em 

viết trọn câu. 

Prep/1H Dawt Chin  
Zaw Khai 
 
Tlal Jadoon 

Có suy nghĩ trong học tập. Em ổn định tốt trong lớp và tự học rất tốt cùng các 
học sinh khác. Rất giỏi Dawt Chin! 
 
Tạo sự kết nối rất tốt trong học tập. Em rất giỏi khi suy nghĩ những điều mới học 
gợi nhớ những điều đã học. Rất giỏi Tlal! 

1/2 C Alanah Phung 

Kevin Nguyen 

Kiên trì học về thương mại khi cộng các số có hai chữ số. 

Tạo kết nối tuyệt vời trong việc học từ mới khi đọc sách. 

1/2 BL Nguyen  

Jackson  

Chelsea Hill 

Quyết tâm khi viết bài tường thuật. Rất giỏi Jackson! 

 

Kiên trì học về tiền tệ. Rất giỏi Chelsea! 

3/4 T Innocent  

Amito 

 

Maxwell  

Wilson 

Chantel  

Imrie 

Có ý thức trách nhiệm và chịu trách nhiệm về việc học của mình, bằng cách dời 
chỗ học trên thảm để tránh sự phân tâm.  

 

Có khả năng kết nối kiến thức mới học và cũ. 

 

Thể hiện sự kiên trì khi giải bài toán về tiền tệ dùng cách tính theo chiều dọc.  

3/4 TL Caprice Lyons-
Jones 
Stormie 
 Lambert 

Quyết tâm viết bài hướng dẫn hấp dẫn. 
 
Thể hiện phản ảnh mục tiêu học tập và cách nào để tiến bộ. 

5/6 P Mai Trinh 

Honey      
Muriwai   
Hathaway 

Sử dụng kiến thức đã biết về số học kết hợp khi giải toán về phần trăm. 
 
Kiên trì học tập về phần trăm và giảm 50%, 25%, 10% và 5%.  

5/6S Omar Karim 

 

Natalie  

Surbevski 

Chọn lựa thông minh suốt thời gian học tập để giúp em đạt thành tích mục tiêu 

về toán của mình trong tuần này.  

Có thái độ tích cực về phản hồi và sử dụng nó để cải thiện bài viết báo cáo thông 

tin về Úc.  

5/6 U Brian KN 

 

 

Daniel Phan 

 

Thể hiện quyết tâm tuyệt vời và tăng cường sự độc lập. Bài viết báo cáo thông 

tin của em được bổ sung một số lớn chi tiết. Cố gắng rất tốt!  

 

Quyết tâm tuyệt vời và độc lập hoàn tất bài viết báo cáo thông tin kết nối với 

yêu cầu bài học. Nổ lực tuyệt vời Daniel! 
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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 

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 

GHI DANH LỚP  
VỠ LÒNG 2018 

Quí vị có con đến 5 tuổi kể từ  
ngày 30 Tháng Tư 2018 

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) 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 

 

Quí Thầy / Cô thân mến, 

 

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

Phòng/Lớp …………………………………………….. 

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

 

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

………………………………………………………………………….. 

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

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