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Kính gửi các gia đình, 

Chúng ta sắp kết thúc năm học 2020, cá 
nhân tôi muốn cảm ơn quí vị về tất cả 
thời gian và nỗ lực mà quí vị đã dành cho 
con mình. Đã học tập chăm chỉ cả năm 
trong hoàn cảnh khó khăn, các học sinh 
sẽ sẵn sàng nghỉ ngơi và có cơ hội phục 
hồi năng lượng (không nghi ngờ gì quí vị 
cũng vậy!). Chúng tôi đã có một năm bận 
rộn và làm việc hiệu quả tại Movelle với 
rất nhiều sáng kiến mới thú vị đang được 
chuẩn bị sẽ áp dụng vào năm 2021. 

Lễ mừng nội bộ cuối năm của chúng tôi 
luôn là những sự kiện rất đặc biệt và 
chúng tôi mong đợi năm nay sẽ diễn ra 
vào tuần cuối cùng của học kỳ. 

CẢM ƠN các tình nguyện viên cộng đồng 
của chúng ta đã từ bỏ các việc của họ để 
giúp học tập từ xa và các hoạt động trực 
tuyến. Rất nhiều việc chúng tôi làm trong 
trường học không thể đạt được nếu 
không có sự đồng hành và ủng hộ của quí 
vị. Rất cảm ơn và chúng tôi mong muốn 
được hợp tác chặt chẽ hơn với quí vị vào 
năm 2021. 

Nhân cơ hội này, tôi muốn cảm ơn tất cả 
nhân viên đã làm việc chăm chỉ trong 
năm nay. Đó là một năm đầy thử thách, 
thay đổi và việc thực hiện các hệ thống 
mới trong toàn trường và cả những sáng 
kiến mới được bổ sung từ bộ giáo dục. 
Các nhân viên đã chấp nhận điều này với 
thiện chí và tiếp tục cung cấp nền giáo 
dục tốt nhất cho học sinh. 

Cuối cùng, tôi muốn chúc tất cả các học 
sinh sẽ rời xa chúng tôi vào cuối năm, đặc 
biệt là các em Lớp 6 có mọi điều tốt đẹp 
nhất trên hành trình của mình. Tôi biết 
rằng tất cả các em đều đã có một khởi 
đầu tuyệt vời tại Movelle và biết rằng các 

em sẽ tiếp tục đạt được những điều tuyệt 
vời trong tương lai. 

Xin nhắc lại rằng ngày cuối cùng Chương 
trình Giáo dục của chúng tôi là Thứ Năm 
ngày 17 tháng 12 và ngày cuối cùng năm 
học là ngày 18 tháng 12, tan học lúc 1:10 
giờ chiều. Nhân viên sẽ rời địa điểm 
trước 1 giờ 20 để tham dự cuộc họp nhân 
viên cuối năm của chúng tôi trong nhóm 
mới của họ. Vui lòng đảm bảo rằng quí vị 
đến đón con mình đúng giờ nếu các em 
đi học ngày này. 

Trân trọng 

Karen Wood 

Học bạ cuối năm sẽ sẵn sàng cho phụ 
huynh xem trên Compass chiều Thứ Ba 
15/12/2020. Nếu con quí vị kết thúc học 
tại Movelle năm nay, vui lòng tải xuống 
học bạ con mình từ Compass và lưu giữ 
bởi vì nó sẽ không còn lưu cho quí vị 
trong năm tới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2021 là Ngày 
Chương trình Giáo dục cho các giáo viên.  

Tất cả các học sinh khai giảng vào Thứ 
Sáu 29 Tháng 1 2021.  

Chúng tôi mong đợi gặp các học sinh lúc 
8:50 sáng vào ngày này. 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

8/12 Lớp 6 Orientation 

11/12 
Lễ hội thể thao màu sắc đội 
Chạy phun màu Fun Run 

14/12 
Văn nghệ Giáng sinh 
Không đồng phục 

16/12 Lớp 6 Tham quan Luna Park  

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

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

27-28 
1/2021 

Ngày Chương trình Giáo dục 
Học sinh nghỉ học 

29 
1/2021 

Ngày đầu Học kỳ 1  2021 
Tất cả học sinh 
Bắt đầu 8:50 sáng 

 

39 Gum Road,  Kings Park 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 

THƯ HIỆU TRƯỞNG 

HỌC BẠ CUỐI NĂM 

BẮT ĐẦU HỌC KỲ 1 2021 
Xin nhắc nhở rằng chúng tôi có ngày 

Chương trình Giáo dục vào 

Thứ Năm 17 Tháng 12 
 
 
 
 

Học sinh nghỉ học vào ngày này 

NGÀY CUỐI HỌC KỲ 4 
Tan học lúc 1:10 chiều  

Vào ngày Thứ Sáu 18.12. 2020 
  
  
 
 
 
  

Vui lòng đảm bảo đón con kịp lúc 
1:10 chiều vào ngày này. 

Chúc quí vị có một kỳ nghỉ thật vui 
vẻ và an toàn! 



Tiêu chí trường Movelle:                        Tôn trọng,                                                  Trách nhiệm,               Trang 2 

NHÂN VIÊN NGHỈ HƯU 

 

Trong bốn ngày Thứ Sáu vừa qua, chúng tôi đã chào đón các 
học sinh lớp Vỡ lòng 2021 mới đến Movelle để tham gia các 
buổi Chuyển tiếp . Tất cả các em đều rất tự tin và vui vẻ khi 
chào tạm biệt trước cửa, và rất thích chơi cùng nhau và 
tham gia các hoạt động. Học sinh đã có cơ hội gặp gỡ tất cả 
các bạn học mới của mình. 
Tuần này, các học sinh tham gia vào một cuộc 'săn gấu', gặp 
gỡ các bạn bè Lớp Sáu năm 2021, có chuyến thăm của    
Ramsay, và mang về nhà một chiếc túi quà với một số hoạt 
động vui chơi trong kỳ nghỉ. 
Chúng tôi rất nóng lòng được nhìn thấy tất cả các em trong 
bộ đồng phục mới vào ngày đầu tiên đi học vào năm sau. 

Chúng tôi muốn xin gửi 
lời chào chia tay cô 
Sheryl Grainger sẽ nghỉ 
hưu vào cuối năm nay. 

Sheryl đã làm việc tại 
Movelle hơn 15 năm 
trong nhiều công việc 
khác nhau bao gồm hỗ 
trợ ngôn ngữ và hỗ trợ 
giáo dục. Chúng tôi cảm 
ơn Sheryl vì những năm 
tháng của cống hiến của 

cô ấy và chúc cô mọi điều tốt đẹp khi nghỉ hưu.  



                               Kiên cường,                                                                                        Mối quan hệ  
Trang 3  

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Indi Marr 
 
Chelsea Tran  

Thể hiện các mối quan hệ tích cực cả trong lớp học và bên ngoài. Indi luôn giúp đỡ người khác 
và thể hiện giá trị của một người bạn tốt. 
Thể hiện sự kiên cường trong bài viết của em. Chelsea đã rất nỗ lực để phát âm những từ 
không rõ. Rất tốt Chelsea! 

Prep B Tina Alualu 
 
Phillip Tran 

Đã trở lại trường học sau khi học từ xa và thể hiện sự kiên cường tuyệt vời và phát triển 
những tình bạn mới. 
Đã thể hiện cách cư xử tuyệt vời với bạn học và cô giáo của mình bằng cách luôn nói làm ơn 
và cảm ơn. 

1/2 A 
 

Jordan Do 
 
Rueben Lay 
 
Nhat-Anh Le 

Học chăm chỉ trong các buổi Toán và thể hiện tiến bộ kỹ năng đếm với các số lên đến 20. Thực 
hiện tốt lắm Jordan - hãy tiếp tục! 
Xây dựng các mối quan hệ tích cực bằng cách hỗ trợ người khác giải các bài toán cộng và trừ 
đơn giản trong Toán học. Nỗ lực tuyệt vời Rueben - hãy tiếp tục! 
Em đạt tiêu chuẩn cực kỳ cao và nỗ lực làm bài tập ở trường và mức độ trình bày cao với tất 
cả các việc học tập của mình. Nỗ lực xuất sắc Nhật-Anh - hãy giữ vững! 

1/2 B Lydia Khenglawt 
 
Brendan Tran 

Thêm chi tiết tuyệt vời cho tác phẩm đã viết của em và có thể chỉnh sửa và sửa đổi để nâng 
cao chất lượng bài học của mình. Nỗ lực tuyệt vời Lydia! Hãy tiếp tục học tập tốt! 
Thể hiện sự tận tâm với việc đọc sách ở nhà và có thể đọc thêm vào ban đêm. Nỗ lực tuyệt 
vời! Học tốt! Sự nhiệt tâm của em thật ấn tượng! 

1/2C Nate Cardinal 
Zinnia Thuale 

Những cố gắng mà em đã thể hiện cho việc đọc của mình. 
Bài làm tuyệt vời về Bài văn Thông tin của em về Miến Điện. 

3/4A Alex Eddy  
 
Tina Gaupule  

Thể hiện khả năng kiên cường bằng cách đạt được mục tiêu viết của mình, khi viết thư cho 
một nhân vật. 
Trở thành một người học có trách nhiệm bằng cách đặt câu hỏi để làm rõ sự hiểu biết của 
mình. 

3/4B Van Kheng Lot 
 
Angela Tran 
 
Dawt Chin Zaw 
Khai 

Thể hiện giá trị của nhà trường trong các mối quan hệ và hỗ trợ những người khác trong lớp 
học. 
Thể hiện các giá trị của trách nhiệm và kiên cường bằng cách hoàn thành mọi nhiệm vụ học 
tập với tiêu chuẩn cao. 
Thể hiện các giá trị của trách nhiệm và kiên cường bằng cách hoàn thành tất cả các nhiệm vụ 
học tập với tiêu chuẩn cao. 

3/4C Lasela Anitelea  
Jacob Juntovski  
Phuoc Le  

Tiếp tục làm bài và nỗ lực hết mình cho bài làm. 
Đóng góp vào cuộc thảo luận trong lớp và luôn có động lực. 
Giúp đỡ những người khác trong lớp với công việc của họ. 

5/6 A P.J. Anitelea 
Kevin Nguyen 
 
Aleksandar 
Trpovski 

Thể hiện rất nhiều nỗ lực để nâng cao hiểu biết của em về số thập phân. Nỗ lực tuyệt vời P.J.! 
Nỗ lực tuyệt vời để cải thiện hơn nữa các chiến lược tìm kiếm sự trợ giúp trong các bài học về 
Sức khỏe của chúng tôi. Nỗ lực tuyệt vời Kevin! 
Thể hiện quyết tâm cao trong việc cải thiện khả năng viết một đoạn văn thuyết phục. Nỗ lực 
tuyệt vời Aleksander! 

5/6 B London Bonnici 
Lela Le 
Alvin Ye 

Sử dụng dàn ý để tổ chức sắp xếp hiệu quả các ý tưởng của mình trong bài văn thuyết phục. 
Luôn cởi mở với những ý kiến phản hồi để cải thiện ý tưởng / công việc của em. 
Sử dụng dàn ý để tổ chức sắp xếp hiệu quả các ý tưởng của mình cho bài văn thuyết phục. 

5/6 C Dipita 
Chakraborty 
Adrian Mai 
 
Noah Roach 

Luôn cố gắng hết mình trong công việc và để cô ấy không ngừng thể hiện các giá trị của 
trường chúng tôi. Làm tốt lắm Dipita! 
Thể hiện các giá trị của trường và sự kỳ vọng của lớp học cả năm và vì sự lãnh đạo tuyệt vời 
của em trong nhóm 5/6. Làm tốt lắm Adrian! 
Nỗ lực đáng kinh ngạc của em với câu chuyện và văn bản thuyết phục của em và luôn giúp đỡ 
những người khác trong lớp học ở những nơi em ấy có thể. Làm tốt lắm Noah! 



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 Vỡ lòng –6 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 tr 
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