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Tuần này thư từ Hiệu trưởng rất ngắn 

gọn và ngọt ngào. Người ta thường nói “ 

Một bức tranh nói lên một ngàn chữ”... 

Chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động xây 

dựng cộng đồng tuyệt vời trong 3 tuần 

qua và chắc chắn quí vị đã có được nghe 

về điều này, xem những bức ảnh hoặc 

được con quí vị kể lại về việc các em đang 

có sự thú vị tại  trường học như thế nào. 

Khi quí vị xem qua bản tin này, chắc chắn 

sẽ rạng rỡ với niềm tự hào khi có con học 

tại Movelle. Chúng tôi đã được công nhận 

ở nhiều cấp trong vài tuần qua, từ phòng 

Giáo dục chúc mừng chúng tôi về kết quả 

NAPLAN của chúng tôi, Thị trưởng nói về 

việc chúng tôi tuyệt vời như thế nào, Bob 

người dẫn băng qua đường thích thú nhìn 

thấy những nụ cười trên khuôn mặt học 

sinh của chúng tôi khi các em đến  trường 

và về trong ngày...Tại Movelle chúng tôi 

đang thực hiện đúng! 

Tuần tới là tuần cuối cùng của Học kỳ 3 và 

chúng tôi hy vọng rằng thời tiết sẽ tiếp 

tục tuyệt vời cho mọi người trong kỳ nghỉ. 

Tôi chúc quí vị mọi điều tốt đẹp nhất cho 

kỳ nghỉ xuân Học kỳ 3 và với tư cách là 

một người ủng hộ đội Collingwood, tôi hy 

vọng sẽ thấy họ giành chiến thắng trong 

Chung kết AFL 2019! 

Hiện tại, cha mẹ của các học sinh Lớp 3 và 

5 đã nhận được kết quả NAPLAN của con 

mình. Từ quan điểm cá nhân, một số kết 

quả học sinh nổi bật, và từ quan điểm của 

trường, trường học của chúng tôi thực 

hiện tốt. Chúng tôi đang tập trung vào sự 

phát triển của học sinh từ năm 3-5. Có 

nhiều cách để đánh giá thành công và 

NAPLAN chỉ là một trong số đó. Nếu quí vị 

muốn gặp giáo viên lớp để thảo luận về 

NAPLAN, hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác 

trong quá trình học tập của con mình, thì 

vui lòng gọi điện thoại cho Văn phòng để 

chọn thời gian thích hợp gặp gỡ. 

Số lượng tuyển sinh hiện tại của chúng tôi 

cho năm 2020 là 180. Xin lưu ý rằng con 

số này liên tục thay đổi, vì các gia đình 

phấn khởi về sự gia tăng nghiêm ngặt 

trong học tập và sự học tập của học sinh 

toàn trường. Cấu trúc trường cho năm tới 

vẫn chưa được phê chuẩn. Chúng tôi sẽ 

làm việc để có cấu trúc tốt nhất thông 

qua Ủy ban tư vấn của chúng tôi. Chúng 

tôi hy vọng sẽ có Lớp Vỡ lòng riêng. 

Chúng tôi vẫn đang thiết lập lực lượng lao 

động của chúng tôi cho năm 2020. Chúng 

tôi có một vài nhân viên nghỉ phép. Nhân 

viên nghỉ phép đến trước ngày 1 tháng 10 

họ phải nộp đơn xin phép cho năm tới. 

Tham quan trường cuối cùng cho Lớp Vỡ 

lòng  sẽ được tổ chức vào thứ Tư ngày 18 

tháng 9 lúc 9:15 sáng. 

Đầu học kỳ tới, chương trình chuyển tiếp 

bắt đầu cho các học sinh Vỡ lòng mới , 

bắt đầu với Đêm Thông tin Lớp Vỡ lòng 

vào Thứ ba ngày 15 tháng 10, từ 5:30 

chiều - 6:30 chiều. Tất cả các học sinh đã 

ghi danh sẽ nhận được một lá thư giải 

thích quá trình và tư vấn cho phụ huynh 

về những ngày quan trọng mà họ nên ghi 

vào nhật ký của mình. 

Nếu quí vị chưa đăng ký,  muốn ghi danh 

cho con mình nhập học vào năm tới, hoặc 

biết ai đó muốn ghi danh cho con của họ, 

bây giờ là thời gian để tiến hành. 

Qua việc ghi danh cho con mình bây giờ, 

quí vị sẽ không bỏ lỡ chương trình chuyển 

tiếp quan trọng mà chúng tôi cung cấp để 

đảm bảo quá trình chuyển tiếp suôn sẻ 

vào cuộc sống học đường của các em. 

Bất kỳ tuyển sinh sau ngày này, có thể sẽ 

trong danh sách chờ. 

THƯ HIỆU TRƯỞNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

20/9 

Thực nghiệm‘Being Brave’  
 
Ngày cuối Học kỳ 3 
2:10 chiều Tan học 

7/10 
Ngày đầu Học kỳ 4 
8:50 sáng Bắt đầu 

15/10 

Tham quan Lớp 3&4 
Scienceworks  
Buổi Thông tin cho Lớp Vỡ 
lòng. Từ 5:30—6:30 chiều 

18/10 
Điểm tâm hàng niên Lớp Vỡ 
lòng 
8:30 sáng 

22/10 Buổi gặp gỡ Dự án Làm Cha 

23/10 
Giải thi đấu Khu vực Lacrosse  
Lớp 5&6 tại Balmoral Park 
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Tiêu chí trường Movelle:                        Tôn trọng,                                                  Trách nhiệm,               

HỒ SƠ NHÂN VIÊN 

Trang 2 

Tên: Mathew Williams 
Chức vụ: Giáo viên Lớp 6 
Món ăn yêu thích: Bất cứ món gì của Ý 
Sở thích yêu thích: Chơi bóng đá cho Deer Park 
hoặc đi chơi xa. Tôi thích giữ thể hình. 
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: Tôi thích 
cơ hội làm việc tại một trường học với một 
nhóm nhỏ nhân viên kết hợp chặt chẽ. Làm 

quen với tất cả trẻ em từ lớp Vỡ lòng đến Lớp sáu cũng là một 
điểm nhấn lớn. 
Một vài điều bạn không biết về tôi: Hai tuần trước khi bắt đầu 
làm việc tại Movelle, tôi đã hoàn thành chuyến phiêu lưu ba tháng 
trên khắp châu Á. Trong những lúc tôi rời khỏi nhà của mình, tôi đã 
có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời và tôi rất thích làm 
điều gì đó như thế một lần nữa. 
Điều tôi đang mong đợi: Tiếp tục kết thúc năm nay với lớp học 
tuyệt vời của tôi ở kết quả cao. Đêm tốt nghiệp Lớp Sáu sẽ đặc biệt 
nổi bật. 

Tên: Keith Upton 
Chức vụ: Giáo viên 5A 
Sống ở nhà tôi: Vợ tôi, con gái 17 
tuổi của tôi, con trai 14 tuổi của tôi, 
Labrador bốn tuổi của tôi và tôi. 
Món ăn yêu thích: Sashimi và cà ri 
Nhật Bản. 
Sở thích yêu thích: Chơi tennis và 

xem đua xe Formula One. 
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: Học sinh của 
chúng tôi rất tuyệt, không một ngày nào trôi qua mà 
chúng tôi không chứng kiến sự tiến bộ trong lớp học 
và trong sân chơi. Nhìn thấy học sinh của chúng tôi 
tiến bộ với các kỹ năng học tập / xã hội của các em là 
rất bổ ích. Nhân viên của chúng tôi rất dễ gần và 
muốn hỗ trợ lẫn nhau. Năm nay tôi may mắn có 
Sharon Bower làm việc với tôi. Cô ấy luôn đặt một nụ 
cười trên tất cả các khuôn mặt của chúng tôi và thiết 
lập cho chúng tôi một ngày rất thú vị. 
Một vài điều bạn không biết về tôi: Trong những 
năm hai mươi tuổi, tôi là thành viên một câu lạc bộ 
điền kinh. Tôi rất thích chạy nước rút và nhảy cao. 
Kết quả tốt nhất của tôi cho nhảy cao là 1,65m. 
Điều tôi đang mong đợi: Đi cắm trại với các học sinh 
Lớp 5/6 của chúng tôi và xem tốt nghiệp Lớp 6 tuyệt 
vời của chúng tôi. 

THÀNH CÔNG LỚN BUỔI TỐI LÀM MÁY BAY GIẤY TẠI 
MOVELLE VÀ THÔNG TIN SỰ KIỆN TIẾP THEO! 

 
Thứ ba tuần trước, trường tiểu học Movelle đã tổ chức sự kiện đầu 
tiên của nhóm các nam phụ huynh. Với hơn 60 người nam phụ 
huynh của trường và con cái họ tham dự. Buổi tối này thật vui, vì 
tất cả đều tham gia làm máy bay giấy, thi đấu sôi nổi cho đến khi 
đội vô địch máy bay giấy cuối cùng được trao giải. Đồng thời, mọi 
người thưởng thức pizza ngon và nước ngọt. 
Ian Coutts, từ Dự án Làm Cha, đã có mặt để giúp ra mắt Nhóm Nam 
phụ huynh và nói về chương trình lợi ích đáng kể của chương trình. 
Do sự thành công của sự kiện này, sự kiện tiếp theo của chúng tôi 
sẽ là một người cha / hình tượng người cha vào buổi chiều. Buổi 
chiều này sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 @ 5:00-6:00 chiều. 
Trong thời gian này, chúng ta sẽ gặp Colin từ Dự án Làm cha, làm 
quen với nhau, tất cả được thưởng thức đồ uống và có thể là làm 
một chút mỹ nghệ. 
Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong những tuần tới, tuy nhiên 
vui lòng liên lạc Anthony hoặc Melissa Searle, nếu bạn muốn biết 
thêm chi tiết. 

 

Bữa điểm tâm Lớp Vỡ lòng hằng năm sẽ được tổ 
chức vào thứ Sáu ngày 18 tháng 10 bắt đầu lúc 
8:30 sáng. 

Học sinh sẽ cần đến trường trước 8:30 sáng, mặc đồ ngủ, 
mặc áo choàng và đi dép. Sau đó, các em sẽ gặp nhau 
trong Lớp Vỡ lòng và tham dự bữa sáng trong lớp học. Một 
lá thư nêu chính xác những gì yêu cầu các em sẽ được gửi 
về trong tuần này và tất cả các bậc cha mẹ / người giám hộ 
được yêu cầu gửi sự đồng ý qua Compass. 
Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi liên quan đến sự kiện này, xin 
vui lòng gặp giáo viên lớp con mình. 

Presented by The Fathering Project in 

partnership with Movelle Primary School 

Những Chiến binh Môi trường 
 
Xin chúc mừng các học sinh sau đây, những người 
đã mang thức ăn nhẹ và bữa trưa của mình trong  
hộp đựng có thể tái sử dụng trong 3 tuần liên tiếp 
vào Thứ ba Không Rác ! 
 
Lớp Vỡ lòng: 
Sophie Mitrovski , Paloma Trapp, Irene Ye, Nhat Anh Le, 
Annabel Tran, Alanna Juntovski, Jason Sang, Ishveet 
Kaur, Seerat Kaur Otaal 
Lớp 1A: 
Makayla Bao Phan, Diva Mai, Jessica Ng, Hunter        
Paterson, Kareem Syed, Anabella Rajak, Bless Lokodu, 
Marlea Mai 
Lớp 1/2A: 
Arella Garlito, Alia Jovevski, Angela Nguyen, Emily 
Pacovski, Palace Tran, Samiya Samiya 
Lớp 2A: 
Hawa Yusuf, Sophie Ly, Jacob Juntovski, Kirk  Avtarovski, 
Raymond Ye, Angela Tran, Efraim Sang, Bawi Zakhen 
Lớp 3/4A: 
Alvin Ye, Beyonce Mai, Phuoc Le, Charlie Xuereb, 
Hamda Yusuf 
Lớp 3/4B: 
Anna Tran, Hanan Yusuf, Nase Newth 
Lớp 5A: 
Aden Yusuf, Sandy Nguyen, Sah Las Zakhen, Esther 
Zakulh, Vu Nguyen 
Lớp 5/6A:  
Tony Tran, Quoc Le, Christina Ng 



Vào Thứ Tư 11 Tháng Chín  Movelle có một ngày Footy 
Colours. Nền tảng ngày Footy Colour phòng chống ung thư là 
chiến dịch gây quỹ quốc gia được tổ chức suốt tháng Chín để 
hỗ trợ những trẻ em bị ung thư. Mỗi đồng tiền quyên tặng hỗ 
trợ những chương trình giáo dục phòng chống ung thư để giúp 
những trẻ em bịnh ung thư tiếp tục việc học suốt quá trình 
điều trị và phục hồi. 

Rất Cảm ơn tất cả nhân viên 

trường Movelle, các học sinh và gia 
đình đã mặc trang phục màu bóng 
đá và quyên góp tiền cho tổ chức  
Phòng chống Ung thư. 



Vào thứ năm ngày 12 tháng 9, Trường tiểu học 

Movelle thừa nhận tầm quan trọng của Ngày R U 

OK? . Ngày này là một thành công lớn, với hầu hết 

các trường mặc màu vàng để thể hiện sự ủng hộ của 

mình. Trong suốt cả ngày, các học sinh đã làm bánh 

quy vàng, được phủ chuối vàng! Trong suốt cả tuần, 

các học sinh đã tìm kiếm ra một người bạn tốt đặc 

biệt. Khi các em tìm ra một bạn, mỗi lớp có các giấy 

đề cử và sau đó học sinh viết tên của họ vào hộp đề 

cử của lớp. Sau đó người tốt đặc biệt đó được trao 

giấy Chứng nhận để tôn vinh hành vi hợp tác tích cực 

này. Cuộc vui vẫn tiếp tục tại Movelle, với việc toàn 

trường tham gia vào các hoạt động vui chơi, âm 

nhạc, để xem ngày trong ngày bao gồm; bóng đường 

hầm, cuộc đua nhảy bao tải thậm chí một cuộc đua 

chân. 

Tại Movelle, chúng tôi đánh giá cao từng thành viên 

trong cộng đồng của chúng tôi và ngày hôm nay đánh 

dấu sự mạnh mẽ của tất cả chúng tôi làm việc cùng 

nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Cảm ơn mọi người đã tham 

gia R U OK? Ngày và xin hãy nhớ không mất nhiều 

thời gian để hỏi ‘R U OK? 











                      Kiên cường,                                                                                      Quan hệ 

Trang 9  

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep A Declan Marr  
 
 
Annabel Tran  

Thực sự chăm chỉ để cải thiện hành vi của mình trong lớp, rất giỏi Declan. Tôi cũng muốn ghi 
nhận thái độ tích cực và kiên trì của Declan đối với việc học của em. Declan đã cố gắng hết 
sức trong tất cả các bài học. Hãy tiếp tục cố gắng Declan! 

Nỗ lực trong bài viết. Annabel đã xuất bản bài "Ngày cuối tuần tuyệt vời" trong buổi viết văn 
vào tuần trước. Annabel đã rất cố gắng để mở rộng bài viết của mình, nhằm viết ít nhất 5 
câu trong khi kể lại và ghi nhớ để phát âm những từ chưa biết. Rất giỏi Annabel! 

Prep B Paloma Trap   
Yaseen Mir  
 
Ekamjot  
Randhawa  

Em tiến bộ trong bài viết của em và luôn tô màu rất đẹp. Hãy tiếp tục làm bài tuyệt vời! 

Tiến bộ lắng nghe trong lớp học và học chăm chỉ tại bàn. Hãy tiếp tục cố gắng Yaseen. 

Là người tốt bụng và chu đáo, luôn cố gắng hết sức . Rất giỏi Ekamjot hãy tiếp tục cố gắng! 

1A 
 

Makayla Bao Phan 
Axel Boswell 
Diva Mai 

Thể hiện thái độ tuyệt vời của người học tập lâu dài và đóng góp việc học tập trong lớp.  
Cố gắng hết khả năng và tiếp nhận lời giảng và áp dụng vào bài làm của em.  
Đặt nỗ lực hết khả năng và luôn cố gắng toàn khả năng.   

1/2A  Arella Garlito 
 
Michelle Vo 

Xác định ý chính và chi tiết bổ sung trong bài văn phi hư cấu. Hãy tiếp tục bài làm tuyệt vời 
Arella! 
Chăm chỉ bao gồm viết chữ in và chấm câu trong bài viết của em. Rất giỏi Michelle. Hãy tiếp 
tục cố gắng! 

2A Kirk Avtarovski 
 
Luzain Mir 
Ethan Le Ngo 

Kiên trì có sự quan sát tuyệt vời khi học về đặc điểm địa lý Úc.  
 
Lắng nghe lời giảng của giáo viên và hỏi những câu hỏi. 
Hăng hái tham gia mọi lĩnh vực học tập. 

3/4A Beyonce Mai 
 
Katie Tran 
 
Julie Tang 

Luôn kiểm tra để đảm bảo mọi người trong lớp vui vẻ và ổn, cũng luôn giúp đỡ giáo viên khi 
có thể.  
Luôn thể hiện tôn trọng bạn học và giáo viên theo yêu cầu lớp học với thái độ sẵn lòng học 
tập cao.  
Luôn tìm cách mới để có thêm phần thưởng (Mollars) trong và ngoài lớp học.  

3/4B Chelsea Hill 
 
Alanah Phung 
 
Anna Tran 

Thể hiện giá trị trường về sự tôn trọng, Chelsea chứng tỏ giá trị này qua hành động và ứng 
xử của em. 
Thể hiện giá trị trường về sự tôn trọng, Alanah chứng tỏ giá trị này qua hành động và ứng xử 
của em. 
Thể hiện giá trị trường về sự tôn trọng, Anna chứng tỏ giá trị này qua hành động và ứng xử 
của em. 

5A Kayla Farrell 
 
Pepe Nielsen 
 
Noah Roach 

Thể hiện nổ lực tuyệt vời viết một bài văn tường thuật hấp dẫn. Em đã thể hiện sườn bài 
hiệu quả và sử dụng đúng văn phạm. Nổ lực tuyệt vời Kayla! 
Thể hiện quyết tâm tuyệt vời để tiến bộ hiểu về phép cộng phân số với mẫu số không đồng 
nhất. Nổ lực tuyệt vời Pepe! 
Thể hiện nổ lực tuyệt vời để tiến bộ đọc chính xác bằng cách thực tập mục tiêu đọc mỗi ngày 
trong suốt buổi đọc độc lập. Nổ lực tuyệt vời Noah! 

56A Damien Farrell  
Bill Nielsen  
Christina Ng  

Làm bài rất tốt đổi phân số cùng mẫu số. Thành công tuyệt vời!  
Học tập nổi bật trong nhóm học tập suốt các buổi học về phân số. Nỗ lực tuyệt vời! 
Tính toán số lượng phân số. Rất gọn gàng và rõ ràng! 

6A Micheal Nassar 
Victoria Poto    
Motunuu 

Thể hiện mức độ ấn tượng sự tự tin trong giải toán. Nỗ lực tuyệt vời Micheal! 
Đặc nỗ lực tối đa vào môn toán. Nỗ lực tuyệt vời Victoria! 
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                 LỊCH HỌC KỲ NĂM 2019i Hai 

Học kỳ 1 29 Tháng Giêng - 5 Tháng Tư 

Học kỳ 2 23 Tháng Tư - 28 Tháng Sáu 

Học kỳ 3 15 Tháng Bảy - 20 Tháng Chín 

Học kỳ 4 
7 Tháng Mười - 20 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 2020 
 

Nếu quí vị có con được 5 tuổi  
vào ngày 30 Tháng Tư 2020 

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 

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,

