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Học kỳ đang trôi qua nhanh chóng và 

chúng ta chào đón những buổi sáng 

lạnh lẽo mùa đông.  

Trong tuần vừa qua và tuần này, giấy 

thông báo đã được gửi về nhà cho 

mỗi học sinh về buổi Phỏng vấn phụ 

huynh Giáo viên vào ngày Thứ Ba 26 

Tháng Sáu. Rất quan trọng thông báo 

nhà trường sẽ tan học lúc 12:30 trưa 

vào ngày này, vì vậy quí vị vui lòng thu 

xếp đón con sớm.  

Buổi Phỏng vấn Phụ huynh Giáo viên 

là một ngày quan trọng trong chương 

trình trường chúng tôi; cung cấp một 

cơ hội tuyệt vời cho phụ huynh, giáo 

viên và học sinh tham gia thảo luận 

phản ánh về nhu cầu học tập hiện tại 

của học sinh.  

Học bạ nửa năm sẽ được trao cho 

phụ huynh và thảo luận tại buổi 

phỏng vấn. Hãy gửi lại giấy thông báo 

với thời gian quí vị chọn cho buổi 

phỏng vấn càng sớm càng tốt. Chúng 

tôi mong đợi được thảo luận về việc 

hoc của con quí vị trong ngày hôm đó.  

Như đã đề cập trong bản tin trường 

trước, đăng ký nhập học cho Lớp Vỡ 

lòng 2019 đã bắt đầu. Nếu quí vị có 

con sẽ đi học tại trường chúng tôi 

2019, vui lòng điền vào đơn xin nhập 

học, (có sẵn tại văn phòng) thời gian 

thuận lợi sớm nhất của quí vị. Các 

buổi tham quan trường cho nhập học 

2019: Thứ Tư  27 Tháng Sáu, Thứ Tư 

25 Tháng Bảy và Thứ Tư 8 Tháng Tám. 

Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật 

Quốc gia sẽ cung cấp cho các gia đình 

của những học sinh bị khuyết tật vào 

ngày 1 Tháng Mười trong khu vực địa 

phương chúng ta. Chương trình này 

dành cho bất kỳ học sinh khuyết tật 

không chỉ dành cho những người 

nhận trợ giúp PSD tại trường. Chương 

trình hỗ trợ này sẽ giúp về các dịch vụ 

khám bác sĩ nhi khoa, chuyên gia 

chỉnh ngôn, chuyên gia trị liệu nghề 

nghiệp, tâm lý học và các dịch vụ tư 

vấn cho học sinh khuyết tật. Mỗi một 

trong các dịch vụ này cung cấp chi phí 

lớn cho các gia đình, đặc biệt nếu quí 

vị cần nhiều dịch vụ tổng hợp chuyên 

nghiệp.  Nếu quí vị muốn tham gia 

một trong nhiều buổi thông tin cộng 

đồng sắp tới về chương trình này, vui 

lòng vào trang mạng dưới đây: 

https://ndis.gov.au/news/events/vic.

html  

Học kỳ 2 sẽ kết thúc vào ngày Thứ Sáu 

29 Tháng Sáu và các học sinh sẽ tan 

học lúc 2:10 chiều sau buổi họp ngắn 

toàn trường từ 1:30-2:00 chiều.  Vui 

lòng thu xếp đón trẻ sớm.  

Chúng tôi  chúc quí vị và gia đình có 

một kỳ nghỉ an toàn và thư giãn. Học 

kỳ 3 sẽ bắt đầu vào Thứ Hai 16 Tháng 

Bảy. 

THƯ HIỆU TRƯỞNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

21/6 
Hot shots Tennis Clinic 
3/4A & 5A—11:30 sáng 

22/6 
 

Chung kết Thể thao Liên 
trường 
Lớp 5&6—1:15 chiều 

25/6 
Tham quan Lớp 3/4  
Science Works—8:50 sáng 

26/6 

Phỏng vấn Phụ huynh-Giáo 
viên 
Từ 1:00 chiều tại lớp học 
Các lớp tan học lúc 12:30 
chiều 

29/6 
Ngày cuối Học kỳ 2 
2:10 chiều tan học 

16/6 
Ngày đầu Học kỳ 3 
8:50 sáng bắt đầu 

TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH 
TOÁN 

Tôi muốn gửi lời chúc mừng 
đến các học sinh sau đây đạt 
thành tích  Chứng nhận Giải 
Bạc về môn Toán trong các 

tuần gần đây. 
 

         Alvin Ye Lớp 3/4A  
         Raymond Ye Lớp 1A.  

         Isaac Blah Lớp 5A 
         Angela Tran Lớp 1A 

 
Nổ lực thật tuyệt vời! 

 

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 
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sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong trận đấu kế tiếp của 
chúng tôi.Chúng tôi đã chúc mừng đội Derrimut về 
chiến thắng của họ. 
Chúng tôi trở về và trò chuyện về trận đấu và cách nào 
để chúng tôi cải thiện. Chúng tôi ăn thức ăn nhẹ và trở 
lại sân bóng để chơi. Có một công viên gần đó vì vậy 
Jas, Blessing và tôi đến chơi tại công viên, mọi người 
cũng lập tức theo sau chúng tôi và chơi đùa. Thời gian 
cũng không lâu chúng tôi phải tham gia thi đấu trận 
cuối của chúng tôi,  chúng tôi tiếp tục chơi vòng quanh 
và đùa giỡn với nhau, mọi người thật sự rất vui và thích 
thú. Sau đó, chúng tôi được gọi để thực tập cho trận 
cuối của chúng tôi vì vậy chúng tôi tập đá chuyền bóng 
vòng và tập những kỹ năng khác .  
Cuối cùng, thời khắc trận cuối của chúng tôi cũng đã 
đến, chúng tôi thi đấu trên sân bóng phía bắc. Chúng 
tôi đấu với đội của trường tiểu học Kings Park. Chúng 
tôi đã rất cố gắng và mệt, Kings Park chỉ thắng 1 trái. 
Nửa hiệp kết thúc với các ngón chân đau và chân mỏi, 
chúng tôi tập hợp lại và chơi nửa hiệp sau. Trận đấu trôi 
qua nhanh chóng và tỉ số kết thúc 1-0 và thật không 
may—chúng tôi thua, dù chúng tôi gần ghi được bàn 
thắng. Chúng tôi đã không có bất kỳ lo lắng về sự thất 
bại, chúng tôi cũng không bận tâm, tất cả vấn đề đó là 
chúng tôi đã vui vẻ về những gì chúng tôi đã làm. 
Chúng tôi phải xem trận đấu chung kết giữa đội trường 
tiểu học Koroit Creek đấu với đội trường tiểu học 
Derrimut, chúng tôi  xem họ thi đấu như thế nào để 
chúng tôi có thể tập luyện những kỹ năng của chúng tôi 
cho các trận đấu trong tương lai. Chúng tôi rời địa điểm 
thi đấu lúc 2:00 chiều và trở về trường Movelle, khi 
chúng tôi đến trường chúng tôi kể cho mọi người về tỉ 
số trận đấu, và chúng tôi cũng khá vui về sự nổ lực của 
chúng tôi và những điều chúng tôi đã học hỏi được suốt 
buổi thi đấu.  Sarah Mai— Đội trưởng trường Lớp 6  

Vâng! Cuối cùng, chúng tôi sẽ thi đấu giải bóng đá nữ! Tôi 
sắp xếp giỏ xách với đầy thức ăn nhẹ và chúng tôi sắp xếp 
xong. Khi tôi đến trường, chưa có một người bạn nào của 
tôi có mặt. Ngay sau đó, Blessing cũng đến với một túi 
xách đầy thức ăn nhẹ. Chúng tôi đã rất phấn khích và 
chúng tôi bắt đầu nói về những gì chúng tôi nên làm tại 
đó và chúng tôi nên thi đấu như thế nào. Jas đã bắt kịp 
với chúng tôi và sau 5 phút chuông reo. 
Chúng tôi xếp hàng để đảm bảo chúng tôi không lạc 
nhau, khi chúng tôi vào lớp học chúng tôi lấy áo và thay 
đồ. Chúng tôi đã tập hợp tất cả các học sinh nữ sẽ tham 
gia giải bóng đá nữ. Thầy Logan liền bảo chúng tôi vị trí 
của mình, tôi là tiền đạo, cô Sharron cũng tham gia. Sau 
đó chúng tôi bắt đầu đi bộ ra cổng, chúng tôi tập trung 
cùng với trường Resurrection và đợi xe buýt đến. Cuối 
cùng, xe buýt đến, đã có một số trường trên xe buýt và 
chúng tôi đã là trường cuối cùng lên xe. Blessing và tôi 
ngồi cạnh nhau, Jas và Pepe ngồi ngang kế chúng tôi. 
Chúng tôi tiếp tục cười đùa với nhau khi chúng tôi đến 
Balmoral Park. Tất cả chúng tôi rất phấn khích nhưng hồi 
hộp lo lắng, tôi đã có cảm xúc lẫn lộn. Tony bảo với mọi 
người thời gian và địa điểm nơi chúng tôi sẽ thi đấu. 
Sau hai trận đầu tiên, chúng tôi được gọi đến sân phía 
nam để thi đấu trận đầu tiên của chúng tôi với đội 
Derrimut, tất cả chúng tôi đều hăng hái đến khi trận đấu 
bắt đầu. Mọi người reo hò khắp sân bóng khi chuyền 
banh. Tôi đã chạy không ngừng lui và tiến. Chúng tôi vẫn 
không ghi được bàn nào, sau đó là giữa hiệp. Thầy Logan 
tập hợp chúng tôi lại và hướng dẫn chúng tôi một số mẹo 

kỹ thuật về cách chơi và vị trí chơi. Chúng tôi theo lời 
thầy Logan chỉ dẫn và đã chơi hết khả năng của chúng 
tôi , nhưng không may chúng tôi đã không chiến thắng. 
Chỉ số trận đấu là 2-0 và chúng tôi đã thua. Tôi đã không 
thất vọng, tôi biết rằng trận đầu sẽ là khó khăn nhất và 
thật sự nó đã như thế, nhưng tôi cũng biết rằng chúng tôi  



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường  

Trang 3 

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep A Hunter Paterson 
 
Anabelle Rajak 

Học tập và thể hiện sự hiểu biết tuyệt vời những số có hai chữ số sử 
dụng bó thẻ. 
Biết viết các từ trong bảng từ Vàng. 

Prep B Brendan Tran 
Brendan Tran 

Kết hợp phát âm để viết chính xác các chữ cái khi viết các từ trong câu. 
Học tập và thể hiện sự hiểu biết tuyệt vời các số có ‘teen’ sử dụng bó thẻ. 

1A 
 

Natalia  
Atanasovski 
Thien Nguyen 
 
Alia Jovevski 

Thể hiện quyết tâm học tập trong các buổi học môn Toán và giải toán giỏi  với 
các hoạt động ‘nhóm’ trong lớp. Nổ lực tuyệt vời Natalia! 
Tạo sự kết nối tuyệt vời khi sử dụng kiến thức đã được học  trong suốt các buổi 
thảo luận và các hoạt động học tập. Hãy tiếp tục  cố gắng tuyệt vời Thien! 
Kiên trì học tập chăm chỉ tạo bài viết thú vị. Alia cố gắng viết nhiều chi tiết và ý 
kiến trong bài viết phác thảo. Rất giỏi! 
 

1/2A  Sophie Ly 
 
Sahara Rustiawan 
 
Luisse De Guzman 

Thực tập sao lưu và đọc lại để trả lời những câu hỏi về câu truyện một cách 
chính xác. 
Thể hiện sự kiên trì khi học tập những khái niệm về toán nhân như là nhóm, 
cộng nhóm và nhân. 
Tạo sự liên kết tuyệt vời khi làm toán nhân. 

2A Phuoc Le 
 
Nathan Palad 
 
Kaitlin Xuereb 

Thể hiện sự quyết tâm tuyệt vời chỉnh sửa sử dụng dấu phẩy khi viết bài tường 
thuật. Nổ lực tuyệt vời Phước! 
Nhận thức được những lãnh vực học tập mà em muốn tiến bộ, và đặt sự nổ lực 
để cải thiện trình độ môn toán của em. Nổ lực tuyệt vời Nathan! 
Tập trung vào mục tiêu học tập của em và đạt tiêu chuẩn yêu cầu môn toán, và 
thể hiện sự tiến bộ tốt về toán nhân. Nổ lực tuyệt vời Kaitlin! 

3/4A Chelsea Hill 
 
Xuan Vu Nguyen 

Yêu cầu giúp đỡ khi em cần và hỏi nhiều câu hỏi khi em không hiểu rõ. 
 
Luôn hỗ trợ và giúp đỡ bạn học trong việc học.  

3/4B T.J. Aleni 
Alanah Phung 
Emily Nguyen 

Chăm chỉ cải thiện chữ viết và  chủ động đánh vần các từ thông dụng. 
Viết bài viết phản ánh nổi bật về nội dung khoa học mà em được học. 
Hỗ trợ và giúp các bạn hiểu rõ về một chiến thuật mới của môn Toán. 

5A Ibrahim Zulnorain 
 
Jada Jovevski 
 
Darren Tran 

Tạo sự kết nối kiến thức đã được học để có sự suy luận  em chia sẻ với lớp. 
 
Tự đánh giá biểu đồ về động vật và thay đổi, thêm chi tiết rất sáng tạo. 
 
Giúp đỡ và góp ý cho các bạn để giúp đỡ họ hoàn tất bài làm.  

6A Abraham Nassar 
Jasminka Trpovski 
Wilson Tran 

Rất siêng năng học tập về thể tích. Hãy tiếp tục cố gắng!  
Phân tích sâu sắc bộ phim Free Willy. Có cái nhìn chi tiết tuyệt vời! 
Tiếp tục đọc sách tại nhà mỗi đêm. Hoan hô! 
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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,


Vào Thứ Ba 5 Tháng Sáu, chúng tôi đã đi đến Sở thú. 
Chúng tôi đi bằng xe buýt đến Sở Thú. Chúng tôi có thể 
ngồi bất kỳ chỗ nào chúng tôi muốn như ngồi cùng bạn. 
Chúng tôi phải cài dây an toàn để được an toàn. 

Chúng tôi được xem tất cả động vật. Chúng tôi đã thấy: 
ngựa vằn, hổ, voi, sư tử, đà điểu, chuột túi, hươu cao cổ, 
gấu trúc, chim cánh cụt, hải mã, cá đuối và chúng tôi 
xem bồ nông. 

Chúng tôi thích rối chim cánh cụt. Cô ấy vẫy chào chúng 
tôi và chúng tôi được vỗ cô ấy. Không phải chim thật.  

Chúng tôi rất đói và chúng tôi có buổi ăn nhẹ và ăn trưa 
tại sở thú.  

Chúng tôi trở lại xe buýt. Tất cả học sinh lớp Vỡ lòng rất 
mệt và chúng tôi đã ngủ trên xe buýt.  

Một ngày vui vẻ. 

Lớp Vỡ lòng 

Hôm qua, các học sinh từ Lớp Vỡ lòng-2 đã đi đến Sở thú 

Hoàng gia Melbourne. Phần chương trình yêu thích của 

tôi là Nhà Bướm. Chúng tôi đến sở thú để vui và học về 

động vật.   Happiness- 2A 

Vào Thứ Ba, chúng tôi đẫ đến Sở thú Hoàng gia           

Melbourne. Tất cả các lớp từ Vỡ lòng đến lớp 2 đi tham 

quan. Chúng tôi đến đó bằng xe buýt và chúng tôi đã xem 

tất cả động vật ngoại trừ chó hoang dã, báo tuyết và gấu 

Tasmania.  

Chúng tôi xem tất cả động vật trước tiên, sau đó chúng 

tôi đến nơi Khám phá Hoang dã. Người đàn ông nói ‘ Vui 

lòng chia làm hai nhóm’. Vì vậy các học sinh lớp hai tập 

hợp thành một nhóm và học sinh lớp Vỡ lòng và lớp một 

thành một nhóm khác.  Chúng tôi đi vào một số nơi ở 

động vật và các học sinh lớp một đi vào Vườn Khám phá 

Hoang dã. Vài phút sau chúng tôi thay đổi chỗ. Chúng tôi 

đã trở lại trường trước giờ tan học.   Phuoc—2A  
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Chuyến tham quan của chúng tôi - Aisha Boswell 
Vào Thứ Ba 5 Tháng Sáu 2018, các học sinh lớp Vỡ lòng –2 
đã đến Sở thú Hoàng gia Melbourne. Trước tiên, chúng tôi 
ăn thức ăn nhẹ sau đó chúng tôi xem meerkat, hươu cao 
cổ, ngựa vằn, bò sát, thú mỏ vịt, cá ngựa và hải cẩu. Chúng 
tôi đến sở thú bởi vì chúng tôi đang học về các vật sống.  
Chuyến tham quan của chúng tôi -Sophie Ly 
Vào Thứ Ba 5 Tháng Sáu các học sinh lớp Vỡ lòng –2 đã 
đến Sở thú Hoàng gia Melbournethe. Chúng tôi đã vào 
Vườn Khám phá. Có nhiều điều vui để làm! Đã có một hộp 
chứa da động vật, để bạn đoán loại da nào của động vật 
nào và chu kỳ song của cóc. Cũng có một hộp sọ của gấu 
wombat. Rất vui bởi vì chúng tôi đang học về các vật sống!  
Chuyến tham quan của chúng tôi -Kirk Avtarovski 
Vào ngày 5 Tháng Sáu, Lớp Vỡ lòng-2 đến Sở thú Hoàng gia 
Melbourne. Phần chương trình yêu thích của tôi là Nhà 
Bướm khi Alex bắt một con bướm và gương mặt của bạn 
ấy rất buồn cười! Tlal cũng bắt được một con. Sau đó 
chúng tôi ăn trưa và xem thú mỏ vịt nó rất rất là nhanh! 
Chúng tôi đến sở thú bởi vì chúng tôi đang học về các vật 
sống.   
Chuyến tham quan của chúng tôi -Beautyshine Thuale 
Vào Thứ Ba 5 Tháng Sáu 2018, các học sinh lớp Vỡ lòng –2 
đã đến Sở thú Hoàng gia Melbourne. Chúng tôi ăn thức ăn 
nhẹ dưới mái che. Đầu tiên, chúng tôi thấy nhiều con 
meekats, hươu cao cổ, ngựa vằn, đà điểu, chuột túi, voi, 
bướm, hải cẩu và thú mỏ vịt. Phần yêu thích của tôi là khi 
chúng tôi thấy những con voi khổng lồ được người trông 
thú tắm. Chúng tôi đến sở thú bởi vì chúng tôi đang học về 
các vật sống và nơi cư trú của chúng.  
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