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Tuần tới là tuần cuối Học kỳ 3 và chúng 

tôi hy vọng thời tiết tuyệt vời tiếp tục đến 

với mọi người  trong kỳ nghi.̉ Một số hoạt 

động vui nhộn được tổ chức cho các học 

sinh là vào ngày Thứ Tư không đồng phục  

mặc trang phục đội bóng và ăn trưa bóng 

đá đặc biệt. Chúng tôi cũng tổ chức mừng 

ngày cuối với ngày nhảy múa Disco. Các 

học sinh được khuyến khićh đến trường 

với trang phục disco đẹp nhất cùng vui 

với các giáo viên, sẽ có giải thưởng dành 

cho trang phục đẹp nhât́ cho mỗi cấp lớp 

và cũng có một giải cho giáo viên. Chú y ́

sẽ có một số bài hát ngẫu nhiên được 

phát trong ngày để trường Movelle trở 

nên sôi động! 

Các phụ huynh Lớp 3 

và 5 lẽ ra đã nhận 

được kết quả kỳ thi 

NAPLAN của con miǹh. 

Theo quan điểm về cá 

nhân, kết qua ̉thi của 

một số học sinh là xuất sắc,  và từ quan 

điểm nhà trường, trường chúng ta thể 

hiện tốt. Chúng tôi tập trung sự phát triển 

của các học sinh từ Lớp 3-5 đặc biệt có 

nhiều phương pháp để đánh giá sự thành 

công và NAPLAN chi ̉là một trong số đó. 

Nếu qui ́vi ̣muốn trao đổi với giáo viên lớp 

để thảo luận về kết quả NAPLAN, hoặc 

bất kỳ khiá cạnh nào về việc học con 

miǹh, vui lòng điện thoại cho văn phòng 

để làm cuộc hẹn trong thời gian thićh hợp 

để trao đổi. 

Hiện số học sinh đăng ky ́nhập học năm 

2019 của trường chúng tôi là 175. Vui 

lòng ghi nhận rằng số lượng này liên tục 

thay đổi, do các gia điǹh đã phấn khởi về 

sự gia tăng nghiêm khắc học tập và sự 

tham gia học tập của các học sinh trong 

toàn trường. Kết cấu tổ chức trường 

chúng tôi vẫn chưa được xác lập. Chúng 

tôi vẫn đang làm việc để có hệ thống tổ 

chức tốt nhất qua Ủy ban Tư vấn của 

chúng tôi. Chúng tôi hai nhân viên nghi ̉

phép. Các nhân viên nghi ̉phép hiện có 

đến ngày 1 Tháng Mười, họ phải nộp đơn 

xin nếu có y ́điṇh nghi ̉phép năm tới.  

 Đơn xin học bổng lớp vỡ lòng hiện đang 

được nhận. Nếu qui ́vi ̣có con học lớp vỡ 

lòng hoặc vẫn cần đăng ky ́nhập học cho 

con miǹh, vui lòng thực hiện càng sớm 

càng tốt để chúng tôi có thể sắp xếp si ̉số 

lớp học. Mục tiêu của chúng tôi là giữ si ̉

số học sinh mỗi lớp thấp để gia tăng tối 

đa cơ hội học tập của các học sinh.  

Movelle có khá nhiều nhân viên hỗ trợ 

giáo dục làm việc tại trường trong nhiều  

vai trò khác nhau. Chúng tôi có nhân viên 

văn phòng, nhân viên trợ giảng, thông 

dic̣h và nhân viên phúc lợi. Tháng vừa qua 

đã công nhận những đóng góp của họ 

bằng cách tổ chức một buổi trà sáng đặc 

biệt mà họ không phải phụ giúp tổ chức! 

Nhân viên hỗ trợ giáo dục là một lực 

lượng nhân viên trong trường giúp vận 

hành chương triǹh giáo dục tuyệt vời cho 

các học sinh chúng ta. 

TUẦN CUỐI HỌC KỲ 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

19/9 

Ngày Footy Colours  
 
 
Ăn trưa đặc biệt Footy Fever  

21/9 
Ngày cuối Học kỳ 3 
2:10 chiều tan học 

8/10 
Ngày đầu Học kỳ 4 
8:50 sańg băt́ đầu 
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TUẦN LỄ MỪNG NHÂN VIÊN HỖ 

TRỢ GIÁO DỤC 

NAPLAN 

KÊ ́HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

KHÔNG RÁC VÀO THỨ BA 
Đại diện Cộng 
đồng Học sinh 
trường tổ chức 
“Ngày Ăn trưa 
Không Rác” đầu 

tiên (ngày thức ăn không vỏ). Chúng tôi 
muốn khuyến khićh các học sinh và phụ 
huynh những thực phẩm có thể mang 
trong hộp ăn trưa mà không có tạo ra 
rác. Một số y ́kiến là trái cây và rau củ, 
bánh mi ̀đặt trong hộp thức ăn, biǹh 
nước uống không hộp trái cây và đặt vào 
hộp chứa có thể tái sử dụng hơn là dùng 
màng bọc thực phẩm hoặc hộp nhựa.    
Lớp học nào mang it́ rác nhất đến trường 
vào ngày  

Thứ Ba 18 Tháng Chiń, 
 sẽ được thưởng giấy khen lớp! Movelle 
đang cố gắng trở thành một “ trường 
học xanh” bằng cách it́ b rác trên sân 
trường.  Tiếp tục 
theo dõi để biết 
them y ́tưởng về 
làm cách nào để 
giảm rác thải.   



Tiêu chi ́trường Movelle :                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Trang 2 

On the 3rd of       
September, the 
Grade 3/4’s had a          
government         
incursion in Room 9. 
We learnt about the    
voting process and 
the three types of 
government. The 
Federal Government 

is run by the Prime Minister, the State government is run by 
the Premiers and the local government/community is run 
by a Mayor and the councillors. We got to participate in a 
real election where someone was voted the Mayor and we 
started running a fake argument, where we all had different 
roles to play. 

By Quoc and Tony 3/4B 

Bạn có biết sấm sét tạo ra hàng nghìn volt điện không? Bạn có 
biết rằng bạn không bao giờ nên đứng dưới gốc cây trong cơn 
bão sét? Bạn có biết lò vi sóng của bạn còn được gọi là Lồng 
Faraday không? Bạn có biết rằng Nitơ là một chất lỏng ở -196°C? 
Đây là một số sự kiện mà Lớp 5 & 6 đã học được trong chuyến đi 
gần đây của chúng tôi đến ScienceWorks. 
Wow! Thật là một nơi đẹp đẽ Ben nghĩ khi chúng tôi bước qua 
cánh cửa của ScienceWorks. Các học sinh của trường Tiểu Học 
Movelle đã đến đây để tìm hiểu về Khoa Học, phát triển sự tò 
mò của chúng tôi và khám phá những tòa nhà lộng lẫy của 
ScienceWorks. 
“Sarisha hãy đến đây” Rosa nói. Sarisha đã đi đến đụng vào quả 
banh! Rosa đặt hoa giấy trong tay và nói "xin đừng bỏ hoa giấy vì 
bất cứ thứ gì bạn làm rớt bạn sẽ dọn sạch". Sarisha một tay giữ 
hoa giấy và một tay khác đặt trên quả banh. Hoa giấy bắt đầu 
bay ra khỏi tay bạn ấy khi bạn ấy không làm gì cả, sau đó tóc bạn 
ấy bắt đầu bay lên vì năng lượng tích cực đẩy tóc bạn ấy đi vì 
điện dương tương tác điện âm, điện dương đẩy điện dương và 
điện âm đẩy điện âm. ScienceWorks là một nơi rất thú vị, tôi có 
thể cảm nhận được khoa học tại nơi này, và tôi biết khoa học là 
sống động, thật là một ngày phi thương và tôi hy vọng trở lại 
một lần nữa! - Ben 
Chúng tôi quan sát quá trình đun sôi chuyển đổi nước thành hơi 
nước đó là khí, hơi hước được tạo thành từ nước được đun 
nóng trong bình nước điện sử dụng điện làm chất lỏng có bong 
bóng và sôi lên – Lina and Joey 

Trong phòng sao người hướng dẫn chương triǹh của chúng 
tôi Rosa đã giải thićh về Nitơ lỏng. Cô giải thićh rằng Nitơ là 
chất lỏng ở 196°C . Tất cả ba trạng thái của khoa học là chất 
khi,́ lỏng và rắn. Rosa đặt một con viṭ bằng nhựa vào nitơ 
lỏng và chờ khoảng 5 giây sau đó cô ấy lấy con viṭ nhựa ra nó 
trở nên cứng vaf cô nghiền thành nhiều mảnh nhỏ bằng một 
cái búa! - Kevin & Daniel P. 
Did you know that the coldest day on Earth was in Antarctica 
on July 21st, 1983, with a recorded temperature of −89.2°C? 
Our Demonstrator, Rosa, put liquid nitrogen onto a balloon 
(in gaseous form). She then released the air into Mr Paris’ 
face. After a few minutes Mr Paris’ face HAD NOT MELTED 
OFF!!! – Junior & James.  
One of the demonstrations we witnessed at the Lightning Lab 
was the static electricity demonstration where Rosa our 
instructor rubbed two balloons one with positive energy and 
one with negative energy on Max, his hair stood up and the 
balloons could stick to metal! -Blessing & Jas.  
Did you know, that liquid nitrogen is about -1960 Celsius     or 
-3210 Fahrenheit? 
We witnessed balloons being sucked into a warm bottle 
when submerged in cold water because the warm air 
molecules spread out inside the bottle - Tony  
We observed a hand powered device by Rosa who only used 
wire, hand movements, magnets and metal coil which 
charged up the small light bolt connected to the device -
Myra & Amy. 



                                   Trách nhiệm,                                                                                  Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN          KÊT́ QUẢ 

Prep A Anabella Rajak 
Hewson Huynh 

Tiến bộ về kỹ năng giải toań cộng bằng caćh đếm và khung mười. 

Băt́ đầu sử dụng cać từ trên tường để viết câu. 

Prep B Abdullah Bakhshi 
 
T.J. Berryman 

Đọc Độc Lập tuyệt vời bằng caćh thực tập những kỹ năng được học trong cać 
giờ đọc saćh. 

Tiến bộ giải toań trừ bằng caćh sử dụng đếm. 

1A 
 

Savanna Berryman 
 
Efraim Sang 
 
Harmony  Suamasi 

Thể hiện sự kiên tri ̀suốt cać buổi đọc saćh tại trường và chăm chi ̉đọc lại những 
quyển saćh đã đọc. Hãy tiếp tục cố găńg Savanna! 
Kiên tri ̀học chińh tả cać từ. Efraim thực tập viết cać từ mỗi đêm và đańh vần 
tât́ cả cać từ chińh xać trong bài kiểm tra chińh tả hàng tuần. Rât́ giỏi! 
Kiên tri ̀học tập, sử dụng nhiều nguồn tư liệu khać nhau trong lớp học để hỗ trợ 
em suốt cać buổi viết bài. 

1/2A  Bawi Zakhen 
Anderson Ly 
Dawt Chin 
 Zaw Khai 

Sử dụng chińh xać từ vựng mới trong câu, khi mô tả một sự kiện. 
Đọc tât́ cả cać từ trong bảng Chữ Vàng và không bao giờ bỏ cuộc! 
For acting on teacher feedback and asking questions to clarify her               un-
derstanding.  

2A Benjamin Cooper 
 
Phuoc Le 
 
Katlin Xuereb 

Thể hiện nổ lực tuyệt vời để giải thích chính xác các đặc tính của các hình dạng 
ba chiều phổ biến. Nổ lực tuyệt vời Ben! 
Thể hiện nổ lực tuyệt vời thêm những câu phức vào bài văn tường thuật em 
sańg tać. Nổ lực tuyệt vời Phuoc! 
Thể hiện quyết tâm tuyệt vời để thêm chińh xać hai chữ số trong bài toań mua 
bań. Nổ lực tuyệt vời Katlin! 

3/4A Nhu My Huynh 
Devon Gerhard 
Vu Xuan Nguyen 
 

Tiếp tục tiến bộ xa hơn và vượt qua ́sự mong đợi về đọc và viết. 
Luôn thể hiện tham gia  hăng haí trong cać giờ học. 
Luôn luôn tìm sự hỗ trợ để tiến bộ trong việc học của em. 
Khen thưởng môn Nghệ thuật Biểu diễn 
Cać em nổ lực tuyệt vời, tham gia tât́ cả cać hoạt động và làm việc cùng nhau 
như một nhóm nhạc. Giải thưởng Nghệ thuật Biễu diễn thuộc về Lớp 3/4A! 

3/4B Aleksandar Trpovski 
Rabet Zaathang 
 
Dielora Redzepi 

Luôn lăńg nghe và tôn trọng giaó viên và bạn học. 
Rât́ chăm chi ̉để hiểu những khaí niệm mới và thực hành một số cać phương 
phaṕ giải toań trong suốt chương toań nhân và chia học kỳ này. 
 Rât́ chăm chi ̉kiên tri ̀đọc và viết suốt cać buổi đọc độc lập và viết bài. 

5A Tyrone Moors 
Eleka  Shih 
 
Andrew Nguyen 

Nêu suy nghi ̃của miǹh trong cać buổi thảo luận trong lớp để phat́ triển sự hiểu 
biết của em. 
Sử dụng kiến thức đã biết để tạo sự kết nối với bài  học. 
Áp dụng lời giảng để tiến bộ về sử dụng văn phóng đại . 

6A Wilson Tran 
 
Qasim Zulnorain  
 
Amy Nguyen  

Thaí độ học tâp nghiêm túc và chińh chăń và siêng năng nổ lực thể hiện qua 
suốt cać hoạt động học tập môn toań. 
For his outstanding public speaking while conducting our parliament role play! 
Great job Qasim! 
For her outstanding performance as Madam Speaker during our reading of the 
No Homework Bill!  



DISCLAIMER  for  Private Advertisements:   Notices and advertisements  in this section aim to  provide information that may be of interest.  
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                 LỊCH HỌC KỲ NĂM 2018i Hai 

Học kỳ 1 30 Tháng Giêng - 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 
 

Nếu quí vị có con được 5 tuổi  
vào ngày 30 Tháng Tư 2019 

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 
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