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Tôi rất phấn khởi thông báo chúng ta 
chào đón Rachel Taverna làm việc tại 
trường với cương vị hiệu phó cho đến 
hết năm học . 

Rachel có 14 năm kinh nghiệm lãnh 
đạo và có kiến thức tuyệt vời về 
chương trình giảng dạy và phát triển 
học sinh. 

Rachel sẽ là thành viên của gia đình 
Movelle chúng ta từ Thứ Hai 4 Tháng 
Chín. Vui lòng quí vị tự giới thiệu khi 
gặp cô ấy tại trường.  

Số học sinh đăng ký hiện tại trong 
năm học 2018 là 175. Xin lưu ý rằng 
con số này đang thay đổi liên tục, vì 
các gia đình vui mừng về sự gia tăng 
sự nghiêm khắc trong học tập và sự 
tham gia học tập của học sinh trong 
toàn trường. Sắp xếp tổ chức của nhà 
trường chúng tôi cho năm tới vẫn 
chưa được thiết lập. Chúng tôi vẫn 
đang làm việc để có được cơ cấu tốt 
nhất thông qua Ủy ban tư vấn. Chúng 
tôi hy vọng sắp xếp các lớp Prep ngay. 
Chúng tôi vẫn đang thiết lập phân bổ 
nhân viên cho năm 2018. Chúng tôi 
có một vài nhân viên nghỉ phép. Các 
nhân viên nghỉ phép cho đến ngày 1 
tháng 10 họ phải gửi giấy xin phép 
cho năm tới. 

Chương trình học bổng lớp Vỡ lòng 
của chúng tôi bắt đầu nhận đơn. Nếu 
quí vị có con lứa tuổi bắt đầu đi học 
và muốn đăng ký nhập học, vui lòng 
đăng ký sớm để chúng tôi sắp xếp 
phân chia số lượng học sinh trong 
lớp. Mục tiêu của chúng tôi nhắm đến 
là số lượng học sinh mỗi lớp tối thiểu 
để đạt đến tối đa khả năng học tập 
của học sinh. 

Trường Movelle có khá nhiều nhân 
viên hỗ trợ giáo dục đang làm việc 
trong nhiều vai trò khác nhau như 
nhân viên văn phòng, trợ giúp thêm , 
thông dịch và nhân viên phúc lợi. 
Tuần vừa qua chúng tôi tổ chức buổi 
trà sáng để cảm ơn sự cống hiến của 
họ cho nhà trường. Đội ngũ nhân viên 
hỗ trợ là lực lượng vận hành trong 
nhà trường giúp chuyển vận chương 
trình giáo dục tốt cho học sinh.  

Ngày tu nghiệp của chúng tôi trong 
Học kỳ 3 sẽ được tổ chức vào Thứ 
Năm ngày 14 Tháng Chín cho tất cả 
các nhân viên và giáo viên. Chúng tôi 
sẽ có buổi họp trong ngày tập trung 
vào kết quả học tập của các học sinh 

và lập kế hoạch các phần chương 
trình học cho niên học 2018. Các học 
sinh được nghỉ học trong ngày này. 
Xin cảm ơn sự hỗ trợ của quí vị cho 
việc tu nghiệp của chúng tôi trong 
năm 2017. Ngày Chương trình Giáo 
dục kế tiếp sẽ được tổ chức vào Thứ 
Hai 6 Tháng Mười Một (trước ngày 
Melbourne Cup). 

CHÀO MỪNG QUYỀN HIỆU PHÓ  

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

30/8      
–21/9 

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

14/9 
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học sinh nghỉ học 

15/9 

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

19/9 

 
 
 
Special Footy Lunch 
Đến trường với màu đồng 
phục của đội bóng yêu thích. 
Quyên tặng tiền cắc vàng. 

21/9 

Ngủ qua đêm Lớp P-2  
Lớp Vỡ lòng  
từ 5:00-8:00 tối 

22/9 

Ngày cuối Học kỳ 3 
Điểm tâm Lớp P -2  
Từ 9:00 sáng-10:00 sáng 
Ngày Các Đội trường 
Tan học—Lớp P-2  1:30 chiều 
Các lớp còn lại  2:30 chiều 

9/10 
Ngày đầu Học kỳ 4 
9:00 sáng bắt đầu 

TUẦN LỄ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ VỀ 

GIÁO DỤC 

NGÀY CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 

DỤC—14 THÁNG CHÍN 

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC 
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Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

 
TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 

 
Trong Tháng Tám, các học sinh sau đây đạt 

thành tích Giải Bạc về môn Toán. 

 

Học sinh Lớp 3/4  

Andrew Nguyen 

Adrian Mai 

Behzad Razi 

 

Học sinh Lớp 5/6 

Jaylee Ah-Kau 

 

Chúc mừng! 

Cô  Helen Gavran 
Huấn luyện viên môn Toán 

Woolworths Earn & Learn trở lại và hiện dễ dàng hơn bao giờ để tập hợp 

nguồn tư liệu giá trị cho trường Tiểu học Movelle. 

Từ Thứ Tư 26 Tháng Bảy đến Thứ Ba 19 Tháng Chín 2017.  
Khi quí vị đi mua sắm tại Woolworths quí vị có thể nhận được tem dán Woolworths Earn & Learn từ 

quầy trả tiền hoặc qua đơn đặt mua hàng trên mạng và dán chúng vào tờ dán tem Woolworths Earn & Learn. Sẽ 

nhận được một tem dán Woolworths Earn & Learn cho mỗi $10 mua sắm (ngoại trừ rượu, thuốc lá và thẻ quà 

tặng). Khi hoàn tất, đơn giản đặt giấy dán tem vào thùng đặt tại văn phòng trường Movelle.  

Sau đó chúng tôi có thể đổi tem Woolworths Earn & Learn để lấy các nguồn tư liệu giáo dục giá trị cho trường 

chúng ta. 

Xin cảm ơn sự ủng hộ của quí vị. 

Các phụ huynh học sinh Lớp 3 và 5 hiện đã được 

nhận kết quả thi NAPLAN con của mình. Theo quan 

điểm cá nhân, một số kết quả của học sinh nổi bật; 

và theo quan điểm nhà trường, kết quả trường 

chúng ta tốt. Chúng tôi đang đặc biệt tập trung vào 

sự phát triển của các học sinh từ lớp 3-5. Có nhiều 

biện pháp để đánh giá kết quả học tập của học sinh 

và NAPLAN là một trong những phương pháp này. 

Nếu quí vị muốn trao đổi với giáo viên lớp về kết 

quả NAPLAN, hoặc bất kỳ vấn đề nào về việc học của 

con mình, vui lòng điện thoại cho văn phòng để sắp 

xếp thời gian thích hợp để gặp gỡ. 

Karen Wood 
Hiệu trưởng  

NAPLAN 
 
 

 

Vào Thứ Ba 22 Tháng Tám, chúng tôi đã tổ chức lễ mừng 
Tuần Lễ Sách. Chúng tôi có buổi diễu hành ‘ Hóa trang nhân 
vật trong sách yêu thích’. Thật tuyệt vời! Hầu hết các học 
sinh từ Lớp Vỡ lòng đến Lớp 4 đã mặc những phục trang thật 
tuyệt vời. Gồm có các nàng tiên & công chúa xinh đẹp, các 
phù thủy & nhà ảo thuật, siêu nhân & cướp biển, Chú mèo 
trong nón, người bướm lộng lẫy và các nhân vật trong câu 
truyện Alice trong xứ sở thần tiên. Các bộ trang phục rất đẹp, 
rất khó để nhận ra là các học sinh chúng ta. Đây là một số 
hình ảnh của buổi diễu hành: 

 

 

 

 

 

 

 

Những người thắng phiếu thưởng $10 Scholastic Book Club 
Prep/1 H  Alia   
Prep/1C   Savanna 
1/2L  - Chala   
1/2C  - Katie 
3/4T   - Tony    
3/4L  - Jaylee 
5/6S  - Davina   
5/6P  - Joey 
5/6U  -  TBA 

Ngườ i tha ng gia i truye  n tranh CBC la : 
Home in the Rain 
cu a Bôb Graham 

Xin cảm ơn đến tất cả những ai đã tham gia trong chương 
trình và………………HÃY THÍCH THÚ ĐỌC SÁCH! 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường  
Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

1/2 C Nathan Palad 

 

Phillip Ho 

Tạo sự kết nối 10 yếu tố. 

 

Làm theo lời chỉ dẫn của cô khi xem lại và chỉnh sửa bài viết tường thuật của 

mình. 

1/2 BL Athena  

Pham 

 

Jaden  

Truong 

Sử dụng kiến thức về bản đồ và phương hướng để giúp các bạn trong lớp. Rất 
giỏi! 

 

Thể hiện mục đích của mình và có một quyết định tuyệt vời về câu chuyện của 
mình. Rất giỏi! 

3/4 T Xuan Vu              

Nguyen 

 

Andy Hang 

 

Có thể sử dụng kỹ năng của mình, kiến thức và sự so sánh để giúp những bạn 
khác.  

 

Áp dụng những lời khuyên vào thời gian ôn bài và sáng tạo những mục tiêu học 
tập cá nhân mới.  

5/6 P John Le 

 

Qasim  

Zulnorain 

Sử dụng những kiến thức đã học về số để tạo sự kết nối dẫn đến kết quả.  
 
Kiên trì giải toán chuyển đổi toán phân số, phần trăm & số thập phân 

5/6S Amy 

Nguyen 

 

Stefanie 
Stojanovska 

Sử dụng kỷ năng biểu đồ trong lớp học để giúp em hiểu về chuyển đổi, xoay và 

phản ánh. 

 

Chỉ chọn học cùng với những bạn có thể giúp em học tập tốt nhất trong khả năng 

của em.  

5/6 U Daniel Phan 

 

 

Thanh Xuan  

Tran 

Thể hiện sự quyết tâm tuyệt vời để độc lập hoàn tất các thẻ số liệu kết nối với 

mục đích bài học. Nổ lực tuyệt vời Daniel!  

 

Tạo sự kết nối giữa các câu truyện em đã đọc trước đây, và kết nối chúng với 

quyển sách em đang đọc. Cố gắng tuyệt vời Thanh Xuan! 



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 

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 ........................................................................ 

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,

