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Don’t forget our 
SunSmart Policy.  
Hats to be worn  
during 

Terms 1 and 4. 
 

 

 

 

 

 

Xin nồng nhiệt chào đón tất cả trở 

lại trường Movelle. Tôi hy vọng mọi 

người đã có một kỳ nghỉ thư giãn và 

thú vị và có thêm một năm tuyệt vời 

để học tập. Thật tuyệt vời khi gặp và 

chào quí vị mọi buổi sáng tuần này. 

Tôi tin rằng con quí vị sẽ ổn định 

nhanh chóng vào các hoạt động 

thường nhật tại trường. 

Quí vị có thể giúp con mình bằng 

cách tạo sự tích cực về việc đi học 

của các em và đảm bảo các em ngủ 

đủ giấc. Đi học trở lại là việc khó 

nhọc cho các em và các em sẽ cực kỳ 

mệt mỏi cho đến khi quen việc thức 

dậy sớm thường xuyên mỗi ngày để 

đến trường. Ngay cả với giáo viên 

cũng sẽ mệt mỏi. 

Học phí trường là $50 mỗi học sinh 

và nên được thanh toán tại văn 

phòng càng sớm càng tốt. Tiền phí 

này trang trãi cho những chi phí cần 

thiết cho mỗi học sinh và là khoảng 

thu bắt buộc thanh toán. Số tiền $50  

sẽ sử dụng cho chi phí hai chương 

trình học trên mạng là Toán và 

RazKids, các chương trình học này 

các học sinh có thể sử dụng tại nhà 

và được học thường xuyên tại 

trường để hỗ trợ các học sinh học 

tập môn Toán và Đọc. Số tiền còn lại 

hỗ trợ cho chương trình học Mỹ 

thuật tại trường Movelle. Hội đồng 

trường cung cấp văn phòng phẩm 

bình thường và trang thiết cần thiết 

cho học sinh tại lớp. Các giáo viên sẽ 

phân phối cho các em khi sử dụng 

trong suốt năm học. Nếu quí vị chưa 

thanh toán tiền học phí , vui lòng 

thanh toán càng sớm càng tốt.  

 

Tất cả các gia đình có thẻ Healthcare    

sẽ có thể nộp đơn xin trợ cấp $125 

cho mỗi học sinh. Chương trình này 

hiện chưa được thông báo xác nhận 

trong năm nay, khi được thông báo 

quí vị đến trường nộp đơn để nhận 

được trợ cấp hỗ trợ chi phí chương 

trình cắm trại , tham quan và thể 

thao.  

Tuy nhiên, số tiền trợ cấp này 

KHÔNG được dùng để thanh toán 

cho các khoảng chi phí khác như 

đồng phục và học phí.   

 

 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

9/2 
Bắt đầu gửi tiền tiết          
kiệm Ngân hàng Học      
đường 

10/2  
Họp toàn trường 
2:45 chiều tại phòng Thể dục 
Chào đón tất cả mọi người.  

17/2 
Thể thao Liên trường 
Tại trường tiểu học 
Albanvale  

22/2 

Buổi phỏng vấn Gặp gỡ    
Giáo viên và Phụ huynh              
Lớp 1-6 
1:30 chiều 

24/2 
Thể thao Liên trường 
Tại trường tiểu học Koroit 
Creek  

24/2  
Họp toàn trường 
2:45 chiều tại phòng Thể dục 
Chào đón tất cả mọi người.  

13/3 
Ngày Lễ Lao động 
Học sinh nghỉ học 

VĂN PHÒNG PHẨM VÀ HỌC 

PHÍ TRƯỜNG 

TRỢ CẤP CHÍNH PHỦ CHO CẮM 

TRẠI, THAM QUAN VÀ THỂ 

THAO  

 
 

Đừng quên  
Chính sách 

SunSmart của chúng tôi. 
 

Phải đội nón suốt 
Học kỳ 1 & 4 



Trang 2 
Tiêu chí trường Movelle :                      Nhân ái,                                                    Tôn trọng,               

HIỆU TRƯỞNG NGHỈ HƯU GIÁO VIÊN LỚP NĂM HỌC 2017 

Bill Hunt 
Hiệu trưởng  

Câu lạc bộ Điểm tâm Học kỳ 1 
 Bắt đầu lúc 8:30 sáng  

tại phòng GP. 
 

Thực đơn mùa hè của chúng tôi gồm có: 
Weet Bix 
Cherio’s 
Muesli 

Salad trái cây 
Ly sữa nguyên kem 

Nhiều trò chơi và chơi cùng nhiều bạn. 
 

 

 

CHÚC MỪNG 

VÀ HOAN NGHÊNH 

CÁC ĐỘI TRƯỞNG HỌC SINH 

Trường Tiểu học Movelle 2017 

Irae Suamasi  

Madison Zvezdakoski 

& 

CÁC ĐỘI PHÓ HỌC SINH 

Jye Jesensek 

Chloe Muriwai Hathaway  

 

 

 

 

ĐỘI TRƯỞNG TRƯỜNG 
2017 

 

Sau gần 15 năm làm việc với chức vụ hiệu trưởng 

trường Movelle, tôi quyết định nghỉ hưu vào cuối Học 

kỳ 1. Các học sinh, phụ huynh và các nhân viên tuyệt 

vời đã cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời trong thời gian 

làm việc. Tôi thật sự rất cảm kích về những sự hỗ trợ 

mà tôi đã đang nhận được từ mọi người trong suốt 

thời gian tôi làm việc tại đây. Tôi sẽ rất nhớ tất cả mọi 

người, nhưng tôi nhận thấy rằng đã đến thời điểm 

“treo giày” như một cầu thủ thường nói, để dành nhiều 

thời gian với gia đình; đặc biệt là vợ tôi người luôn hỗ 

trợ sự nghiệp của tôi suốt thời gian qua để tôi cống 

hiến trọn vẹn cho Movelle. 

Hiệu trưởng mới sẽ bắt đầu làm việc tại trường vào 

đầu Học kỳ 2.  

Lớp Prep/1s: 
  Room 1– Mrs. Monica Capruciu 
  Room 2– Mrs. Julie Hancock 
 
Lớp 1/2s: 
  Room 4– Mrs. Melina Cutri 
  Room 5– Mr. Brenton Logan 
 
Lớp 3/4s: 
  Room 11– Mr. Craig Turner 
  Room 13– Mr. Tim Larkin 
 
Lớp 5/6s:  
  Room 8– Mr. Steven Paris 
  Room 9– Ms. Claire Schiller 
  Room 10– Mr. Keith Upton 
 
LOTE– Japanese & P.E.:             Mr. Shuichi Yamabe 
Mỹ thuật:                                Mrs. Elena Kostadinovic 
Nghệ thuật Biểu diễn:               Ms. Jill Reid 
Điều hợp viên Văn chương:    Mrs. Marie Graham 
Điều hợp viên Toán:                  Ms Helen Gavran 
 

Hiệu phó—Mrs. Glenyce Brooks       



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

NGÂN HÀNG HỌC SINH 
Một dịch vụ gửi tiền tiết kiệm cho 

học sinh miễn phí vào mỗi 

THỨ NĂM 

Hãy gửi Sổ gửi tiền tiết kiệm cho văn 

phòng hoặc giáo viên lớp 

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì vui lòng gặp 

ôngNelson. 

CUỘC HẸN VỚI  
CÔ CARMEN DIMECH 

NHÂN VIÊN PHÚC LỢI 

 
Do nhu cầ u ngầ y cầ ng tầ ng về  dị ch vu  cu ầ nhầ n vịề n 
phu c lợ ị trượ ng, chu ng to ị yề u cầ u quí  vị  đầ  t mo  t 
cuo  c hề n tầ ị vầ n pho ng hoầ  c bầ ng cầ ch go ị 9366 - 

8892. Cuo  c hề n cu ầ quí  vị  sề  đượ c xầ c nhầ  n bợ ị nhầ n 
vịề n vầ n pho ng hoầ  c co  Cầrmền ngầy khị co  thề . 

 TOP GEAR – PARENTING FEISTY KIDS (3 
ĐẾN 12 TUỔI) 
Dịch vụ Drummond Street xin mời các bậc cha mẹ và 
người giám hộ tham gia buổi thông tin hội thảo về 
quản lý hành vi cho trẻ khó bảo. Tìm hiểu một số biện 
pháp tiếp cận có thể giúp trẻ bình tĩnh và và giúp trẻ 
ứng xử tốt hơn. Có một số bí quyết để giúp quí vị giữ 
bình tĩnh và cách liên hệ với trẻ để giúp trẻ học 
những kỹ năng đối phó tốt. Chương trình này miễn 
phí và có dịch vụ trông trẻ. Các phụ huynh quan tâm 
muốn xây dựng những kỹ năng được học hỏi tại buổi 
hội thảo, sẽ tổ chức nhóm 4 tuần tùy theo số lượng 
đăng ký    
Vào: 28 Tháng Hai 2017 
Lúc: 1:30 - 3:00 chiều 
Tại: Trung tâm Sunshine Maternal Child Health Com-
munity, 20 Alexandra Avenue, Sunshine,3020 
Chi phí:  Miễn phí 
Đặt chỗ: Đăng ký( bao gồm chỗ giữ trẻ) qua email 
enquires@ds.org.au hoặc điện thoại 9663 6733 
Yêu cầu: www.ds.org.au hoặc Helen Rimmington số 
9663 6733 
*Giữ trẻ miễn phí 



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 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 

 

Quí Thầy / Cô thân mến, 

 

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

Phòng/Lớp …………………………………………….. 

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

 

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

………………………………………………………………………….. 

 

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

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

GHI DANH LỚP  
VỠ LÒNG 2017 

Quí vị có con đến 5 tuổi kể từ  
ngày 30 Tháng Tư 2017 

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) 

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,

