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Hoan nghênh trở lại! Học kỳ mới đã 
bắt đầu. Năm học trôi qua rất nhanh, 
thật không tin rằng đây là học kỳ cuối 
của niên học! Học kỳ 4 có rất nhiều 
hoạt động thú vị diễn ra. Các học sinh 
Lớp 6 đang bắt đầu học kỳ cuối cùng 
ở trường tiểu học và chúng tôi chúc 
các em có học kỳ thú vị và đáng nhớ 
tại Movelle. Buổi lễ tốt nghiệp sẽ 
được thông báo sớm, các học sinh rất 
hào hứng. 
Chúng tôi có một vài học sinh mới 
nhập học tại Movelle học kỳ này, 
chúng tôi phấn khởi hoan nghênh các 
học sinh mới này đến học tại trường 
và tất cả các em đã ổn định trong lớp 
rất tốt. 

Các giáo viên tiếp tục cần mẫn giáo 
dục với mỗi và từng học sinh. Nếu 
giáo viên lớp có bất kỳ quan tâm nào 
liên quan đến sự tiến bộ của con quí 
vị, họ sẽ sớm liên lạc quí vị. Chúng tôi 
có thêm 10 tuần để tập trung với bất 
kỳ vấn đề gì của học sinh có thể có. 
Chúng tôi rất hoan nghênh quí vị liên 
lạc nhà trường nếu quí vị có bất kỳ 
quan tâm liên quan đến sự tiến bộ 
của con mình. Làm việc hợp tác cùng 
nhau là điều rất quan trọng. 
 

Bắt kịp tin tức mới tại trường 
Movelle, xem hình ảnh về trường và 
hình ảnh các hoạt động tại lớp. Hiện 
Movelle có trang mạng Facebook. Hãy 
thoải mái bấm like cho trang mạng 
của chúng tôi  
https://www.facebook.com/movellep

s5139 hoặc trang mạng của trường 

đang được cập nhật. 

http://www.movelleps.vic.edu.au 

Buổi đầu tiên của bốn buổi Chương 

trình Chuyển tiếp Lớp Vỡ lòng năm 

2018 đang đến gần trong vài tuần sắp 

đến. Nếu quí vị có biết gia đình nào 

trong khu vực chúng ta vẫn chưa 

đăng ký nhập học cho con mình năm 

tới, vui lòng đề nghị họ đăng ký càng 

sớm càng tốt. Chúng tôi mong mỏi 

được gặp các học sinh mới và phụ 

huynh. 

Công việc hiện đang tiến hành tốt để 

lên kế hoạch cho niên học 2018. Theo 

dự tính, chúng tôi sẽ phân các lớp 

học. Năm tới, chúng tôi xem xét xếp 

các lớp riêng bao gồm 2 lớp Vỡ lòng.  

Để đảm bảo đủ giáo viên và các lớp 

chúng tôi cần được thông báo càng 

sớm càng tốt nếu con quí vị sẽ chuyển 

trường cuối năm nay. Nếu quí vị sẽ 

rời trường, vui lòng thông báo cho 

nhân viên văn phòng càng sớm càng 

tốt. 

TIN TỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRUYỀN THÔNG MOVELLE 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

6/11 
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học sinh nghỉ học 

7/11 
Ngày Melbourne Cup  
Học sinh nghỉ học 

13/11 Lớp 3-6 Bully Program 

17/11 

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

22/11 
Thực nghiệm Lớp 5/6  
Hands on Science 

11/12 
Tham quan Lớp 6  
Luna Park 

12/12 
Ngày Orientation Lớp 6 
Vào Lớp 7 2018 

14/12 
Lễ Tốt nghiệp  
Lớp 6 

CON QUÍ VỊ SẼ RỜI TRƯỜNG 

NĂM 2018? 

GIAO TIẾP GIÁO VIÊN PHỤ HUYNH 

LỚP VỠ LÒNG 2018 

GIỜ LÀM VIỆC VĂN PHÒNG 

Thứ Hai—Thứ Sáu 

8:00 sáng-4:00 chiều 

Bất kỳ thanh toán nào cần được 
thực hiện trước 3:30 chiều do yêu 
cầu mới của ngân hàng.  

 

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 

https://www.facebook.com/movelleps5139
https://www.facebook.com/movelleps5139


Trang 2 

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

TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 
Trong Tháng Chín, các học sinh sau đây 

đạt thành tích Giải Bạc về môn Toán. 
Học sinh Lớp 3/4 

Jayden Phan 
Stormie Lambert 
Học sinh Lớp 5/6 
Sapphire Lambert 

Brian Kn 
John Le 

Karina Huyen 
Lina Ng 

Chúc mừng Honey Muriwai Hathaway  
đạt thành tích Giải Vàng. 
 Nổ lực tuyệt vời Honey! 

Cô Helen Gavran - Điều hợp viên môn Toán 

 
Thông điệp quan trọng từ Đội Toán học 
Đội Toán muốn mở rộng chúc mừng đến  

Amanda La 
Eric La  
Lina Ng  

Các em đã được cấp Giấy khen Đạt Thành 
tích. Các em được công nhận thành tích 
nổi bật về môn Toán học trong năm học 

này. Hoan hô thành tích đứng đầu! 

Chúc mừng! 

NÓN & GIỮ GÌN SỨC KHỎE 

        Xin nhắc nhở rằng Học kỳ 4, học sinh 

phải đội nón mỗi ngày lúc giờ chơi và 

suốt thời gian học thể thao. Vẫn còn một 

số ít nón bán tại văn phòng trường giá $10 cho 

đến cuối Tháng Mười. 

Suốt Tháng Mười và Tháng Mười Một, Tổ chức 

Sức khỏe tiểu bang Victoria khuyến khích các 

học sinh tham gia hoạt động và đi bộ đến 

trường. Rất tuyệt được thấy các gia đình đi bộ 

đến trường và về. 

 
THE ANNUAL POPPY APPEAL 
Có một số biểu tượng tưởng niệm chiến 

sĩ hình hoa anh túc bán tại Văn phòng 
trường. 

 
$1.00—$5.00 

Vào Thứ Sáu 20 Tháng Mười là ngày đầu tiên của Chương trình 
Môn học Tự chọn của học sinh Lớp 3-6 trong Học kỳ 4. Các học sinh 
đăng ký theo sở thích tham gia một trong 7 nhóm học sau: : Tiếng 
Việt, Tiếng Nhật, Thể thao, Nấu ăn, Làm vườn, Âm nhạc và Tốt 
nghiệp. Tất cả học sinh tham gia rất tốt và thích thú học hỏi các kỷ 
năng: 

*Nhóm Tốt nghiệp học với thầy Upton: trong giờ 
đầu tiên các học sinh phát triển kỷ năng khiêu vũ lễ 
tốt nghiệp toàn nhóm. Trong giờ thứ hai, các em 
làm việc trên máy vi tính để thực hiện hồ sơ các em 
cho lễ tốt nghiệp. Tất cả các em đã có sự tiến bộ rất 
tốt.   

*Nhóm Thể thao học với thầy Paris: vào Thứ 
Sáu, một số học sinh Lớp 3-5 tham gia nhóm Thể 
thao. Trọng tâm vào môn T-Ball & Softball; kỷ 
năng ném bóng và đưa bóng. Các học sinh đã 
chia thành hai nhóm và thực tập ném bóng cho 
bạn tập hoặc đánh bóng bằng gậy. Sau đó các 
em đổi lượt trước khi chơi môn T-ball. 

*Nhóm Nấu ăn học với cô Schiller: Tuần này nhóm 
nấu ăn làm bánh pizza. Các em đã rất ngạc nhiên 
khi thấy bột nở kích thước gấp đôi! Một số thành 
phần phổ biến để trên là ớt chuông, nấm và 
thơm.  

*Nhóm Âm nhạc học với cô Graham: Các học sinh 
trong nhóm nhạc rất giỏi và thích thú chơi một số 
nhạc cụ bao gồm đàn keyboard.  Cuối buổi, các em 
có thể đàn bài 'Jingle Bells'!  Rất vui khi thấy các em 
hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau.   

*Nhóm Làm vườn học với thầy Larkin: Thứ Sáu vừa 
qua nhóm Làm vườn đã lao động chăm chỉ để làm 
phong phú hơn cho sân trường. Chúng tôi trồng một 
số hoa sứ và sử dụng gỗ cũ tái chế tạo thành một khu 
vườn thảo mộc gồm rau thơm , ớt và cà tím sẽ được 
trồng. 

THỰC NGHIỆM KHOA HỌC 

Tuần qua các học sinh Lớp Vỡ lòng—2 đã có cơ hội may mắn có 
cuộc viếng thăm của trường Đại học Monash thực hiện Chương 
trình Thực nghiệm Khoa học. Các học sinh chúng tôi rất thích 
các thí nghiệm thực tiễn! Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô 
Sandy đã làm việc cần mẫn và hướng dẫn các học sinh về Hóa 
học Bếp!  



                      Trách nhiệm,                                                                                              Kiên cường   
Trang 3 

LỚP TÊN           KẾT QUẢ 

Prep/1C Ivy Plotek 
 
Elena Vu 

Học tập tốt với các bạn và trả lời những câu hỏi về những gì các em đang 
học. 
Ổn định trong lớp học tốt và chia sẻ những ý kiến của em về sự phát 
triển của cây trong buổi học về khoa học.  

Prep/1H Angela Tran 
 
 
Hawa Yusuf 

Tạo sự kết nối trong việc học của em. Suốt các buổi đọc sách em suy nghĩ 
về câu chuyện và những thông tin gợi cho em nhớ về cuộc sống thực của 
em. Rất tốt Angela! 
Tự ý thức việc học khi em chia sẻ ý kiến của em với những học sinh khác 
suốt buổi thảo luận ‘turn and talk’. Rất giỏi Hawa! 

1/2 C Alanah Phung 
Nathan Palad 
Sariah Leigh 
Searle 

Thể hiện sự cố gắng liên tục về việc học của em. 
Lắng nghe và thực hiện theo lời dạy của cô khi nhân các số đơn. 
Học tập theo mục tiêu học tập của mình, chừa khoảng cách giữa các từ 
khi viết.  

1/2 L Kaitlin Xuereb  
 
Randy Ichsan  

Thể hiện sự quyết tâm tuyệt vời trong khi tạo bảng biểu. Rất giỏi        
Kaitlin!  
Kiên trì đọc sách và tiến bộ cấp độ đọc của em. Nổ lực tuyệt vời và hãy 
tiếp tục thực hiện Randy!  

3/4 G Jesse Cohen 
Aden Yusuf 

Suy nghĩ rất tập trung để tóm tắt những gì đọc được. 
Thể hiện hiểu rõ về phân số phù hợp và số phức.  

3/4 L Afi Koroma  
Noah Roach  

Đặt 100% nổ lực tìm hiểu cách thức làm toán chia. 
Kiên trì viết bài tự thuật về trồng hoa.  

5/6 P Qasim Zulnorain 
 
Chanel Trpovski 
 
Khoa Yen Dinh 

Quyết tâm học tập trung vào ý định bài học và thành công yêu cầu tiêu 
chuẩn để tiến bộ về đọc.  
Dùng kỷ năng phản hồi để hoàn thiện chi tiết (giải thích tại sao định danh  
biểu đồ) trong bài báo cáo khoa học của em.  
Dùng kỷ năng phản hồi để hoàn thiện chi tiết (giải thích tại sao) khi sắp 
xếp các ý chính. 

5/6S Lina Ng 
 
Irae Suamasi 

Thể hiện thái độ tích cực và kiên nhẫn khi học về chuyển đổi số dư vào số 
thập phân.  
Nêu nhiều câu hỏi và chia sẻ thắc mắc của em về chủ đề học ngoại khóa 
mới của lớp "What's The Matter?". 

5/6 U Blessing Thlua 

Zaw Khai 

Tony Truong 

Tự nhận thức lãnh vực nào của việc học mà em muốn tiến bộ, và nổ lực 
để tiến bộ chất lượng môn toán của em. Nổ lực tuyệt vời Blessing! 
Lắng nghe ý kiến phản hồi suốt giờ học toán, và áp dụng vào bài làm của 
em. Nổ lực tuyệt vời Tony! 



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 

3:15 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) 

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,

