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Chào mừng trở lại! Một học kỳ mới đã 
bắt đầu và chúng tôi rất vui mừng khi có 
tất cả học sinh Movelle trở lại. Một năm 
đã cho chúng ta nhiều  vấn đề nhưng 
chúng ta đã xử lý rất tốt. Thời gian trôi 
qua quá nhanh, thật khó tin rằng đây là 
học kỳ cuối cùng của năm! Học sinh lớp 6 
đang bắt đầu học kỳ cuối cùng ở trường 
tiểu học và chúng tôi chúc các em có 
được học kỳ thú vị và đầy kỷ niệm tại 
Movelle. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho 
một vài điều bất ngờ cho các em kết thúc 
năm cuối. 

Công việc đang được tiến hành tốt để lập 
kế hoạch cho năm học 2021. Với điều 
này, chúng tôi cần lập kế hoạch cho lớp 
học. Năm tới, chúng tôi sẽ thêm một vài 
lớp nữa do số lượng ghi danh và kết quả 
ngày càng tăng . Chúng tôi một lần nữa sẽ 
có các lớp học sỉ số học sinh ít. Để đảm 
bảo chúng tôi có đủ nhân viên và sắp xếp 
các lớp học, chúng tôi cần được thông 
báo càng sớm càng tốt nếu con bạn rời 
chúng tôi vào cuối năm nay. Nếu bạn sẽ 
rời trường xin vui lòng thông báo cho các 
cô nhân viên tại văn phòng càng sớm 
càng tốt. 

Cập nhật những gì mới ở Movelle, xem 
ảnh trường học và ảnh chụp hoạt động từ 
lớp học, Movelle hiện đã có Facebook. 
Hãy bấm like trang của chúng tôi. 
https://www.facebook.com/movelleps51
39 hoặc theo dõi chúng tôi trên 
Instagram. Các đường dẫn cả hai trang 
mạng xã hội đều có trên trang web của 
trường đang được cập nhật. 
http://www.movelleps.vic.edu.au 

Xin nhắc lại rằng học kỳ 4, mũ đi học sẽ 
cần được đội mỗi ngày vào giờ ra chơi và 
khi chơi thể thao. Trong các tháng 10 và 
11, Vic Health khuyến khích học sinh vận 
động và đi bộ đến trường. Sẽ thật tuyệt 
khi thấy các gia đình đi bộ đến trường. 

Buổi đầu tiên trong số năm buổi chương 
trình Chuyển tiếp lớp Vỡ lòng trong năm 
2020 của chúng tôi bắt đầu vào thứ Sáu 
với các nhóm nhỏ và các em là một nhóm 
dễ thương! Chúng tôi sắp có đủ cho các 
lớp Vỡ lòng. Nếu quí vị biết bất kỳ gia 
đình nào trong khu vực của chúng ta vẫn 
chưa ghi danh cho năm tới, vui lòng 
khuyến khích họ đăng ký càng sớm càng 
tốt. Chúng tôi rất hài lòng với cách ổn 
định của các học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

20/11 

Chương trình Chuyển tiếp 
lớp Vỡ lòng 
9:30 sáng-11:00 sáng 
11:30 sáng-1:00chiều 

27/11 

Ngày Chụp hình            
trường-8:00 sáng 
 
Chương trình Chuyển tiếp 
lớp Vỡ lòng 
9:30 sáng-11:00 sáng 
11:30 sáng-1:00chiều 

4/12 

Chương trình Chuyển tiếp 
lớp Vỡ lòng 
9:30 sáng-11:00 sáng 
11:30 sáng-1:00chiều 

8/12 
Ngày đến thăm trường mới 
Lớp 6 & Vỡ lòng  

11/12 Lễ hội Màu sắc Thể thao 

17/12  
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học sinh nghỉ học 

18/12 
Ngày cuối Học kỳ 4 
1:10 chiều tan học 

28/1/ 21 
Ngày đầu học kỳ 1  2021 
Lớp 1-6  
Bắt đầu 8:50 sáng 

29/1/21 
Lớp Vỡ lòng  
Bắt đầu 8:50 sáng 

 

39 Gum Road,  Kings Park 3021 

Tel:          03 9366 8892 
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                https://www.facebook.com/movelleps5139 
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LỚP VỠ LÒNG 2021 
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Tiêu chí trường Movelle :                        Tôn trọng,                                                 Trách nhiệm,               Trang 2 

KHỐI LỚP 3/4 “The Wizard of OZ” 
Học kỳ này, khối lớp 3/4 đã học về bộ phim, “The 

Wizard of OZ”. Các học sinh đã được khám phá các 

nhân vật trong phim và các đặc điểm tính cách khác 

nhau của họ. Các em đã phân tích các đặc điểm bên 

trong và bên ngoài của những nhân vật này và các 

đặc điểm của nhân vật đã thay đổi như thế nào trong 

suốt bộ phim. Học sinh đã tạo ra những con rối của 

nhân vật mà mình đã chọn và hiển thị nó trên Bức 

tường Wizard of OZ của họ, cùng với những đôi dép 

ruby làm bằng tay. Tất cả các học sinh đều thích xem 

phim, tìm hiểu về các nhân vật khác nhau và tạo ra 

một màn hình nhóm cộng tác. 

TUẦN LỄ SÁCH LỚP VỠ LÒNG 
Thật bận rộn chúng tôi đã có tại lớp Vỡ lòng trở lại kể từ 
khi trở lại trường sau chương trình học tập từ xa. 
Chúng tôi rất vui lớp Vỡ lòng trở lại và các học sinh của 
chúng tôi đã ổn định trở lại hoạt động thường ngày thật 
sự rất tốt. 
Các học sinh rất thích thú được trở lại với bạn bè và thích 
có thời gian khám phá vào mỗi buổi sáng, tương tác với 
nhau và vui chơi. 
Trọng tâm của chúng tôi là về sức khỏe của học sinh và trở 
lại hoạt động học tập thường ngày của chúng tôi. Một số 
học sinh đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc với khả năng 
nhận dạng chữ cái, làm toán và đọc. Các em cũng đã có 
thể đem sách về nhà lần đầu tiên trong năm nay là điều 
rất thú vị đối với các em. 
Chúng tôi có chương trình hóa trang trong tuần lễ sách và 
ngày màu bóng đá. Rất tốt khi thấy các em học sinh lớp 
Vỡ lòng tham gia. 

Tuần lễ Sách Lớp 1&2  
Các học sinh lớp 1/2 đã ổn định tốt kể từ khi trở lại trường 
học trong học kỳ này. Các em đã tham gia vào một loạt các 
hoạt động an sinh hấp dẫn và tổ chức Tuần lễ Sách vào đầu 
học kỳ này. Thật vui khi thấy các em đến trường hóa trang 
thành nhân vật trong sách yêu thích của mình. 
Các em cũng bận rộn làm việc với các hoạt động toán học 
như cộng, trừ và nhân. Các em đã được thực hành viết bài 
thể thông tin cũng như đọc một số bài văn phi hư cấu. Là 
một phần của chủ đề Tìm hiểu của chúng tôi, các sinh viên 
đã tìm hiểu về con người và mối liên hệ của họ với các địa 
điểm. Các em sẽ thực hiện một dự án viết về 
một đất nước mà mình có mối liên hệ. Các 
em cũng đã được yêu cầu phỏng vấn một 
thành viên trong gia đình về mối liên hệ của 
họ với các quốc gia hoặc địa điểm khác. 
Chúng tôi thực sự hài lòng với sự tham gia và 
hứng thú của học sinh trong các hoạt động 
học tập của chúng tôi. Rất giỏi tất cả học sinh 
1/2! - Giáo viên Lớp 1&2 
 



                               Kiên cường,                                                                                          Quan hệ  
Trang 3  

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Ryan Mai  
 
 
Harry Tu  

Luôn làm học chăm chỉ để hiển thị các giá trị trường học của chúng ta. Ryan luôn thể 
hiện sự lắng nghe toàn diện và là một người bạn cùng lớp lịch sự và chu đáo với người 
khác. 
Nỗ lực của em trong bài viết. Harry đã rất cố gắng để phát âm và đánh vần những từ 
chưa biết. Học tốt lắm Harry! 

Prep B Adam Abdalla 
Jaden Phung 

Cố gắng toàn khả năng trong tập viết 
Luôn cố gắng hết khả năng. 

1/2 A 
 

Sumeyra Durmaz 
 
Jason Sang 
 
Angela Van 

Học chăm chỉ ở nhà trong thời gian học từ xa và đã thực hiện rất tốt việc cải thiện kỹ 
năng đọc và toán của em. Thực hiện rất tốt Sumeyra - Hãy giữ vững! 
Luôn thể hiện tất cả các giá trị của Movelle và là tấm gương tuyệt vời cho các học sinh 
khác trong lớp. Jason nỗ lực tuyệt vời - hãy tiếp tục! 
Cho tiêu chuẩn cực kỳ cao và nỗ lực với bài tập ở trường và mức độ trình bày cao với tất 
cả các bài học của mình. Nỗ lực tuyệt vời Angela - hãy tiếp tục! 

1/2 B Cindy Gaupule 
 
Ceaza North 

Thể hiện nổ lực tuyệt vời trong bài làm của em đặc biệt đọc và viết. Hãy giữ vững thành 
tích tuyệt vời Cindy! 
Ổn định trong lớp mới, kết bạn với nhiều bạn mới và thể hiện tinh thần trách nhiệm 
trong lớp học. Chào mừng đến trường chúng ta Ceaza! 

1/2C Ryan Doan  
Annabel Tran  

Là học sinh  rất có trách nhiệm  và luôn giúp đỡ trong lớp học. 
Nổ lực và quan tâm trong tất cả việc học của em. 

3/4A Maya Ciric  
Alia Jovevski 

Thể hiện gía trị trách nhiệm của nhà trường khi học về phép nhân và chia. 
Là học sinh có trách nhiệm qua việc hoàn thành các bài trong lớp học với sự nổ lực 
100%! 

3/4B Suzie Brown 
 
Michael  
Papadopoulos 
 
Jairus Tua 
 
 

Thể hiện giá trị  trách nhiệm và kiên cường của nhà trường. Em đã rất tự hào về bài làm 
của em và yêu cầu giúp đỡ khi em cần. Em là một ngôi sao! 
Thể hiện giá trị trách nhiệm của nhà trường. Em đã nỗ lực rất nhiều để làm theo các 
hướng dẫn được đưa ra cho mình, cũng như cố gắng tuân theo các hoạt động hàng ngày 
trong lớp học. Em là một ngôi sao! 
Thể hiện giá trị tôn trọng của nhà trường. Em thể hiện điều này bằng cách nói chuyện tử 
tế với và về người khác, làm theo hướng dẫn và các hoạt động hàng ngày cũng như hỗ 
trợ người khác học hỏi. Em là một ngôi sao! 

3/4C Happiness Kalala  
Dat Luong 
Nase Newth 

Luôn tham gia thảo luận trong lớp học và tôn trọng ý kiến ngừơi khác. 
Hỗ trợ và đề nghị giúp đỡ người khác khi họ cần. 
Kiên trì trong bài viết và tiếp tục tiến bộ chữ viết của em. 

5/6 A Beyonce Mai 
Emily Nguyen 
 
Athena Pham 

Nỗ lực rất nhiều để giúp em hiểu biết về phân số. Cố gắng rất nhiều Beyonce! 
Nỗ lực tuyệt vời để cải thiện hơn nữa các chiến lược giải quyết vấn đề của em trong bài 
học An sinh của chúng ta. Cố gắng rất nhiều Emily! 
Thể hiện quyết tâm cao trong việc rèn luyện khả năng viết văn bản tự sự. Nổ lực tuyệt 
vời Athena! 

5/6 B Dielora Redzepi 
Ezekiel Kotevski 
Sah Las Zakhen 

Hoàn thành bài làm với sứ cố gắng toàn khả năng. 
Hoàn thành bài làm với sự cố gắng toàn khả năng của mình. 
Thân thiện và cổ vũ mọi người trong lớp. 

5/6 C Dakota Hyatt 
Quoc Le 
 
Anna Tran 

Kiên định và kiên cường trong môn toán phân số tuần này. 
Tiếp tục nổ lực để hoàn thành tất cả bài được yêu cầu và luôn giúp đỡ người khác và là 
người gương mẫu cho bạn cùng nhóm học của mình. 
Kiên cường, chăm chỉ và tham gia tất cả bài của mình tuần này. 



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 KỲ 2021 

Học kỳ 1 

27 Tháng 1 đến 1 Tháng 4 
Các Giáo viên bắt đầu 27 Tháng 1 
Lớp 1-6 bắt đầu 28 Tháng 1 
Lớp Vỡ lòng bắt đầu 29 Tháng 1 

Học kỳ 2 19 Tháng 4 đến 25 Tháng 6 

Học kỳ 3 12 Tháng 7 đến 17 Tháng 9 

Học kỳ 4 
4 Tháng 10 đến 17 Tháng 12LỊCH 
HỌC KỲ 2020 

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 2021 
 

Nếu quí vị có con được 5 tuổi  
vào ngày 30 Tháng Tư 2021 

Vui lòng đến 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 

Đừng quên chính sách 
SunSmart của chúng ta  

 
 

Nón phải được đội trong  
Học kỳ 1 & 4 
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