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THƯ HIỆU TRƯỞNG
THƯ HIỆU TRƯỞNG
Chào mừng trở lại
năm học 2020. Chúng
tôi hy vọng quí vị đã
có một kỳ nghỉ tuyệt
vời trong kỳ nghỉ hè.
Chúng tôi đã bắt đầu
thực hiện việc đưa
các học sinh tham gia
trong chương trình
học STARTUP Movelle của chúng tôi.
Chương trình Start Up của chúng tôi là
một phương pháp tuyệt vời để học sinh
và giáo viên làm quen với nhau. Học sinh
làm việc cùng với giáo viên của mình để
thảo luận về những gì quan trọng ở
trường và để tạo ra kỳ vọng của mình về
việc học. Mỗi lớp và nhóm đã tham gia
vào một loạt các hoạt động để biết về các
hoạt động vừa mang tính thông tin vừa
thú vị!
Một phần quan trọng ngày học của con
quí vị là đảm bảo rằng các em có mặt tại
trường lúc 8:50 sáng mỗi ngày để bắt đầu
ngày học. Học sinh đến sau giờ này
thường cảm thấy không ổn định đầu giờ
học thậm chí đã bắt đầu. Ở giai đoạn này,
tôi rất vui khi thấy hầu hết các học sinh
Movelle có mặt ở trường lúc 8:50 sáng và
sẵn sàng để học.
Chính sách Sun-Smart của Movelle yêu
cầu rằng học sinh phải đội mũ khi ra bên
ngoài trong Học kỳ 1&4. Trong học kỳ
này, các em phải đội mũ khi chơi ngoài
trời và trong các buổi học Thể dục. Tôi
khuyến khích trẻ mang theo một chai
nước uống để không bị mất nước trong
ngày, đặc biệt là trong những ngày nắng
nóng và cho các buổi học Thể dục.
Chúng tôi hân hạnh chào đón nhân viên
và giáo viên mới gia nhập Movelle, là

những người thừa hành theo các tiêu chí
trường Movelle và đang làm việc tốt với
các đồng nghiệp mới của mình. Nếu quí vị
nhìn thấy một khuôn mặt mới trong sân,
hãy đến và tự giới thiệu mình.
Nếu quí vị cần sắp xếp thời gian để gặp
giáo viên dạy con của mình, vui lòng đặt
lịch hẹn trước. Giáo viên không kết thúc
lớp học cho đến 3:10chiều,có 3 đêm mỗi
tuần họ có các cuộc họp cho đến 4:30
chiều.
Thật tuyệt vời khi thấy nhiều gia đình mới
cũng tham gia cộng đồng Movelle của
chúng tôi, đặc biệt là các gia đình học
sinh lớp Vỡ lòng mới, có thể đây là kinh
nghiệm lần đầu tiên đi học kể từ khi bản
thân họ còn là học sinh. Không có gì thay
đổi !!
Hiện chúng tôi đã ổn định trong các hoạt
động hàng ngày tại lớp, các đội và môi
trường mới của chúng tôi, xin hãy chú ý
đến COMPASS vì các chương trình học
các cấp lớp của con quí vị sẽ được đăng
lên cho quí vị xem xét. Bao gồm các ngày
quan trọng, sự kiện sắp tới, thông tin
tổng quát lớp, giải thưởng và lễ kỷ niệm
sẽ được đăng trên đây.
Nếu bạn cần thêm thông tin về
COMPASS, vui lòng liên hệ với các nhân
viên đáng yêu tại văn phòng trường.
Thật tuyệt vời khi trở lại trường!
Karen Wood

TRỢ CẤP CHO CẮM TRẠI,
THAM QUAN VÀ THỂ THAO
Những gia đình có thẻ Healthcare còn
hiệu lực, sẽ có thể nộp đơn xin $ 125 trợ
cấp cho mỗi học sinh. Khoản trợ cấp này
chưa được nhận cho năm nay, hãy đến

NGÀY CẦN GHI NHỚ
21/2

Thể thao liên trường Học kỳ 1
9:00 sáng

28/2

Thể thao liên trường Học kỳ 1
9:00 sáng tại Movelle

Thể thao liên trường Học kỳ 1
9:00 sáng
Họp toàn trường
6/3
2:45 chiều
Hoan nghênh mọi người đến
dự
13/3

Thể thao liên trường Học kỳ 1
9:00 sáng

Tham quan Lớp 5-6 BioCats
16th
8:10 sáng tại GMHBA Stadium
Mar
Kadinia Park, Geelong
20/3

Chung kết Thể thao liên
trường Học kỳ 1

Họp toàn trường
2:45 chiều
26/3
Hoan nghênh mọi người đến
dự
Ngày cuối Học kỳ 1
2:10 chiều tan học
27/3
Lễ hôi Thể thao Lớp 3-6
tại Keilor Athletics Track
trường để được giúp đỡ nộp xin; số tiền
này giúp thanh toán các hoạt động cắm
trại, tham quan và thể thao. Tuy nhiên,
khoản tài trợ này KHÔNG được sử dụng
cho bất kỳ chi phí nào khác, chẳng hạn
như đồng phục và học phí.

HỒ SƠ NHÂN VIÊN—ĐỘI NGŨ VĂN PHÒNG
Tên: Fiona Raak
Chức vụ: Quản lý Tài
chính
Sống tại nhà tôi: Chồng
tôi Marc, 2 con trai tôi,
Cody, 17 tuổi và Bailey,
14 tuổi và tôi
Món ăn yêu thích: Mọi
thứ. trừ cá ngừ mùi tanh !
Sở thích: Đọc sách, ở ngoài trời và xem
các chàng trai của tôi chơi bóng đá.
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle:
Movelle đã cải thiện và thay đổi rất nhiều
trong thời gian tôi ở đây và tôi đã yêu
thích khi thấy nó phát triển thành trường
học thành công như ngày nay. Thật tuyệt
vời khi đến làm việc và tiếp xúc với rất
nhiều người khác nhau và học hỏi từ họ.
Điều bạn không biết về tôi: Tôi sợ chết
điếng vì chuột!
Điều tôi đang mong chờ: Kỳ nghỉ của tôi
đến Bali

Tên: Melinda
Vanbuuren
Chức vụ: Hành chính
Sống ở nhà tôi: Tôi
sống ở đó
Món ăn yêu thích: Tất
cả mọi thứ trừ các loại
đậu.
Sở thích: Đi du lịch và dành thời gian
với gia đình và bạn bè của tôi
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle:
Tôi chỉ bắt đầu làm việc tại Movelle từ
đầu học kỳ. Tôi đã nhận thấy rằng các
học sinh luôn vui vẻ và có nụ cười rất
lớn điều này tạo cho tôi cảm thấ hạnh
phúc khi làm việc để thấy điều này.
Điều bạn không biết về tôi: Tôi thích
cưỡi ngựa.
Điều tôi đang mong chờ: Tôi luôn
mong đến kỳ nghỉ.

Tên: Ly Đào
Chức vụ: Nhân viên
liên lạc cộng đồng /
Hành chính
Món ăn yêu thích: Tôi
thích thử các món ăn
mới.
Sống tại nhà của tôi:
Tôi sống với các con trai của tôi Tu (23
tuổi), Điền (18 tuổi) và con két nhỏ của
chúng tôi.
Sở thích : Nghệ thuật thủ công, đọc
sách, xem phim kinh dị và chăm sóc gia
đình tôi.
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle:
Tôi thích làm việc trong một ngôi
trường nơi các nhân viên và học sinh
gần gũi như gia đình. Tôi thích là một
thành viên của trường Movelle.
Điều bạn không biết về tôi: Tôi thích
học tiếng lóng của Úc và tôi có một
cuốn tập ghi chép tiếng lóng.
Điều tôi đang mong chờ: Tôi mong
muốn đi du lịch đến Nhật Bản.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Hội đồng trường đóng vai trò quan trọng trong các trường học chính phủ tiểu bang Victoria. Là thành viên của Hội
đồng trường là một phần thưởng và trãi nghiệm thách thức. Hội đồng trường hỗ trợ hiệu trưởng cung cấp kết quả
giáo dục tốt nhất có thể cho các học sinh. Tôi khuyến khích các phụ huynh và các thành viên cộng đồng tham gia;
vui lòng liên lạc với tôi để biết thêm chi tiết.
Hội đồng trường là gì?
Tất cả trường chính phủ trong tiểu bang Victoria có hội đồng trường (ngoại trừ Trung tâm Giáo dục từ xa, Victoria).
Mỗi Hội đồng trường là một bộ phận pháp nhân có quyền hạn của mình.
Hội đồng trường là nhóm thành viên có quyền hạn thiết lập định hướng cho nhà trường. Điều này có nghĩa là Hội
đồng trường có thể ảnh hưởng trực tiếp lên chất lượng giáo dục mà nhà trường cung cấp cho các học sinh.
Hội đồng trường phê chuẩn kế hoạch trọng điểm của trường, đánh giá và các bản báo cáo bao gồm Kế hoạch Chiến
lược trường, ngân sách trường và Báo cáo hằng niên cho Cộng đồng trường.
Vì vậy Hội đồng trường đảm bảo nhà trường thực hiện hiệu quả trong những vấn đề như sử dụng đồng tiền như
thế nào và định hướng nhà trường tiến hành công việc.
Hội đồng trường chịu trách nhiệm với Bộ trưởng Giáo dục về cách thức thực hiện chức năng của mình.
Theo quan điểm này, quí vị có thể nghiêm túc xem xét việc ứng cử trở thành thành viên Hội đồng trường và
khuyến khích người khác tham gia ứng cử.
Thông báo về cuộc bầu cử và kêu gọi đề cử. Một cuộc bầu cử sẽ được tiến hành cho các thành viên Hội đồng
trường tiểu học Movelle. Đơn ứng cử và đề cử được nhận tại trường và phải được nộp lại tại văn phòng hạn chót 4
giờ chiều ngày 05/3/2020. Phiếu bầu hạn chót nhận lúc 4:00 chiều ngày 12/3/2020. Sau khi kết thúc nhận đơn đề
cử, danh sách người ứng và đề cử sẽ được đăng tại trường. Theo yêu cầu, loại và vị trí thành viên được chọn qua
cuộc bầu cử như sau:
2 Đại diện Phụ huynh nhiệm kỳ 2 năm và 1 Đại diện Phụ huynh nhiệm kỳ 1 năm

Trang 2

Tiêu chí trường Movelle :

Tôn trọng,

Trách nhiệm,

LỚP
Prep A

Prep B

1/2 A

TÊN
Indi Marr

Cố gắng hết khả năng mọi lúc. Indi đã rất chăm chỉ để viết tên của mình. Rất giỏi!

Hary Tu

Nỗ lực trong lớp học tuần này. Harry đã làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành công việc của
mình và luôn là một người quan tâm bạn học. Rất tốt Harry!

Joel Franks

Nỗ lực trong lớp tuần này.Joel đã thể hiện chăm chú lắng nghe tuyệt vời và là một điển hình
gương mẫu tuyệt vời.

Vanessa Le

Nỗ lực trong lớp học tuần này. Vanessa đã là một điển hình gương mẫu tuyệt vời cho các học
sinh khác.

Jason Sang

Thể hiện tôn trọng và tinh thần trách nhiệm tuyệt vời mọi lúc trong lớp học. Jason luôn sẵn
sàng học tập và luôn tuân theo hướng dẫn của giáo viên.
Thể hiện trách nhiệm trong lớp học của chúng tôi và tự hào về bài làm của mình. Palace luôn
nỗ lực hết mình và tiến hành chu đáo để trình bày bài làm của mình một cách gọn gàng.
Ổn định tốt trường mới của em và nhanh chóng trở thành thành viên của lớp chúng tôi.
Amelia đã thể hiện sự tôn trọng đối với các bạn cùng lớp và những người bạn mới trong khối
1-2A!

Palace Tran
Amelia Nguyen

1/2 B

Lydia Khenglawt
Yaseen Mir

1/2 C

KẾT QUẢ

Luôn thể hiện sự tôn trọng với các giáo viên và bạn học của mình. Và giúp đỡ người khác
trong giờ học. Rất giỏi Lydia!
Luôn tuân theo các hoạt động hằng ngày trong lớp học và có thể tập trung, lắng nghe và cố
gắng hết khả năng. Rất giỏi Yaseen!

Ryan Doan
Kristian
Stojanovski
Zinnia Thuale

Ổn định vào lớp 1/2C rất tốt và luôn quan tâm đến mọi người trong lớp.
Em nổ lực trong tất cả bài học.

3/4A

Alex Eddy
Mannat Grewal
Van Kheng Lot

Thể hiện phẩm chất của một người học có trách nhiệm.
Thể hiện sự tiến bộ trong học tập của em bằng cách tiến tới cấp độ đọc cao hơn.
Liên tục hoàn thành các hoạt động học tập với khả năng tốt nhất của mình.

3/4B

Phuoc Le

Thể hiện giá trị về các mối quan hệ. Phước đã hỗ trợ các học sinh mới trong lớp 3/4B thông
qua việc hòa nhập và phát triển tình bạn.
Thể hiện giá trị trách nhiệm. Kristina đã phản ánh việc học của mình và sẵn sàng cải thiện các
kỹ năng của mình trong suốt các buổi học của chúng tôi.
Thể hiện giá trị các mối quan hệ. Hanan đã hỗ trợ caic học sinh mới trong lớp 3/4B thông qua
việc hòa nhập và phát triển tình bạn.

Kristina
Stojanovska
Hanan Yusuf

5/6 A

Alexander Cain
Vu Xuan Nguyen
Athena Pham

Cẩn thận và chú ý mọi bài học của em.

Vì đã thể hiện quyết tâm cao độ để làm cho mọi thành viên trong lớp chúng tôi cảm thấy
được chào đón và thoải mái. Nỗ lực lớn của Alexander.
Thể hiện nỗ lực tuyệt vời để viết một bài văn có cấu trúc tốt và thuyết phục về lý do tại sao
em nên trở thành Đội trưởng của trường chúng tôi. Vũ nỗ lực rất lớn!
Có một khởi đầu tuyệt vời cho lớp 5. Mức độ quyết tâm và tôn trọng của Athena là những ví
dụ tuyệt vời cho tất cả các bạn học. Athena nỗ lực tuyệt vời!

5/6 B

Dante Kaufusi
Ezekkiel Kotevski
Dielora Redzepi

Nỗ lực của mình trong việc yêu cầu giúp đỡ khi không chắc chắn về bài tập.
Nỗ lực của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Thực hiện theo phản hồi để cải thiện bài làm của mình.

5/6 C

Jesse Cohen

Học tập chăm chỉ trong lớp và tự thử thách bản thân và luôn luôn sử dụng cách cư xử trong
mọi môi trường ở trường.
Thái độ tích cực liên tục đối với việc học và giúp đỡ những người khác trong lớp học.
Là một thành viên tuyệt vời, người luôn ân cần và tử tế với người khác.

Chelsea Hill
Dakota Hyatt

Trang 4
Kiên cường,

Quan hệ

LỊCH HỌC KỲ 2020
Học kỳ 1

28 Tháng 1 đến 27 Tháng 3
Các Giáo viên bắt đầu 28 Tháng 1
Lớp 1-6 bắt đầu 29 Tháng 1
Lớp Vỡ lòng bắt đầu 30 Tháng 1

Học kỳ 2

14 Tháng 4 đến 26 Tháng 6

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

Học kỳ 3

Học kỳ 4

13 Tháng 7 đến 18 Tháng 9
5 Tháng 10 đến 18 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

Đừng quên chính sách
SunSmart của chúng ta

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

Nón phải được đội trong
Học kỳ 1 & 4

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

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.

