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Chà !! Thật là vài tuần bận rộn và chúng 

tôi có một số bận rộn chưa đến. Trong vài 

tuần qua, chúng tôi đã có chương trình 

Lớp 1/2 ngủ qua đêm, Đi bộ địa lý lớp Vỡ 

lòng, thực nghiệm Sở hữu thú cưng có 

trách nhiệm và tất nhiên là có Trưng bày 

Mỹ thuật của chúng tôi và Sinh nhật lần 

thứ 40 của Movelle. Các học sinh Lớp 6 

đã bận rộn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của 

mình, và các cấp lớp khác của chúng tôi 

đã chuẩn bị tất cả các hoạt động và lễ kỷ 

niệm cuối năm. Trong thời gian rất bận 

rộn này, tôi yêu cầu quí vị hoàn tất tất cả 

các đơn cho phép và thanh toán và hãy 

luôn theo dõi Compass và các phương 

tiện truyền thông xã hội của chúng tôi để 

biết tin tức và cập nhật về lễ kỷ niệm cuối 

năm của chúng tôi. 

Giáo viên của chúng tôi hiện đang bận 

viết tất cả các học bạ cuối năm của học 

sinh. Movelle năm nay sẽ không có học 

bạ in bằng giấy, các học bạ có sẵn trên 

Compass thông qua Cổng thông tin dành 

cho phụ huynh. Tất cả các học bạ sẽ có 

sẵn để xem và tải xuống vào Thứ Tư ngày 

18 tháng 12 từ 3 giờ chiều. Để chuẩn bị 

cho việc này, vui lòng đảm bảo rằng quí vị 

đã đăng nhập được vào Compass. Nếu 

quí vị cần hỗ trợ về việc này, vui lòng gặp 

một trong những nhân viên văn phòng 

thân thiện của chúng tôi và họ sẽ giúp quí 

vị. 

 

Vào Thứ Sáu, trường chúng tôi tổ chức 

sinh nhật lần thứ 40 theo phong cách đặc 

biệt. Chúng tôi đã khởi động buổi sáng 

với một buổi họp mặt toàn trường. Trong 

buổi họp mặt này chúng tôi có một số giải 

thưởng và có chương trình biểu diễn của 

các cấp lớp. Sau đó ngày lễ tiếp tục với 

các học sinh luân phiên tham gia các hoạt 

động khác nhau, bao gồm điểm chỉ sừng 

ngựa bay, chuyền bưu kiện, đóng băng 

âm nhạc và nhiều hơn nữa. Vào cuối 

ngày, chúng tôi có bữa tiệc sinh nhật lớn 

với một lâu đài nhún nhảy, trang trại 

động vật, chú hề , bánh sinh nhật, âm 

nhạc và các hoạt động khác. Tôi muốn gửi 

lời cảm ơn đến tất cả các gia đình đã đến 

tham dự sự kiện này, thật tuyệt khi thấy 

nhiều người đến và giúp chúng tôi lễ 

mừng. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các 

nhân viên Movelle đã giúp tổ chức và 

điều hành sự kiện, cho dù là xếp bàn, treo 

tác phẩm mỹ thuật hoặc nấu xúc xích. Tất 

cả những nỗ lực của quí vị đã được đánh 

giá rất cao. 

Công việc đang được tiến hành tốt để lập 

kế hoạch cho năm học 2020. Với điều 

này, chúng tôi cần lên kế hoạch lớp học. 

Năm tới, chúng tôi sẽ thêm một vài lớp 

nữa do số lượng đăng ký và kết quả ngày 

càng tăng. Chúng tôi một lần nữa sẽ có 2 

lớp Vỡ lòng. Để đảm bảo chúng tôi có đủ 

nhân viên và các lớp học, chúng tôi cần 

được thông báo sớm nhất có thể nếu con 

quí vị rời khỏi trường chúng tôi vào cuối 

năm nay. Nếu quí vị  sẽ rời trường xin vui 

lòng thông báo cho các nhân viên tại văn 

phòng càng sớm càng tốt. 

THƯ HIỆU TRƯỞNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

20/11 
HoL Mừng Kết thúc năm học 
Clip n Climb Williamstown 

22/11 
Chương trình chuyển tiếp 
Lớp Vỡ lòng 
9:00 sáng-10:30 sáng 

25-
27/11 

 
Cắm trại Lớp 3/4 - Anglesea  

3/12 
Lớp Vỡ lòng Đi bộ thành 
phố Giáng sinh 
8:50 sáng-3:00 chiều 

4-6/12 
Cắp trại Lớp  5/6  
- Campaspe Downs 

6/12 
Chương trình chuyển tiếp 
Lớp Vỡ lòng 
9:00 sáng-10:30 sáng 

10/12 
Dã ngoại Gấu bông Teddy 
Vỡ lòng 2020  
9:00am-10:30 sáng 

12/12 

Lớp 6 Kết thúc năm học 
Tổ chức tại  Luna Park 
 
Tham quan Lớp 3-5 Tại 
Funfields  
 
Tham quan Lớp 1/2 Kết 
thúc năm học—Hoyts 
Watergarden 

16/12 Tốt nghiệp Lớp 6 

19/12 
Ngày Chương trình GIáo dục 
Học sinh nghỉ học 

20/12 
Ngày cuối năm học 
Tan học lúc 1:10 chiều 

 

39 Gum Road,  Kings Park 3021 

Tel:          03 9366 8892 
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BẠN SẼ RỜI TRƯỜNG CHÚNG TÔI 

NĂM 2020? 



Tiêu chí trường Movelle:                        Tôn trọng,                                                  Trách nhiệm,               

HỒ SƠ NHÂN VIÊN 

Trang 2 

Tên: Cathy Hebing 
Chức vụ: Hỗ trợ giáo dục 
Sống tại nhà tôi: Chồng tôi và hai chú chó săn Jack 
Russell x Fox. (Chloe & Ebony). 
Món ăn yêu thích: Gà Parma hoặc Lasagne (Làm tại 
nhà) 

Màu sắc yêu thích: Màu xanh biển 
Đội AFL yêu thích: Carlton (Blues) 
Sở thích : Đi đến vùng nông thôn, tham quan chợ cuối tuần. 
Một vài điều bạn không biết về tôi: Tôi có ba đứa con trưởng 
thành, một đứa con gái và hai đứa con trai, một đứa cháu trai và 
một đứa cháu gái mới chào đời. 
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: Tôi đã làm việc tại Movelle 
trong nhiều năm, tôi thích làm việc với các học sinh lớp một và 
hai, hỗ trợ và khuyến khích các em học tập trong lớp học. 
Tôi cũng đang thích thú với Chương trình Kỹ năng sống, là chương 
trình cho một nhóm nhỏ học sinh tham gia học các kỹ năng mới. 
Chúng tôi khuyến khích trẻ em tham gia và trải nghiệm mọi hoạt 
động, vui chơi và tự hào về thành tích của mình, dù lớn hay nhỏ. 

Tên: Sheryl Grainger 
Chức vụ: Nhân viên hỗ trợ lớp Vỡ lòng 
Gia đình: Chồng tôi, hai con trai, con dâu và 
ba cháu. 
Sở thích: chơi kèn saxophone và đàn piano 

Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: Tôi đã làm việc tại 
Movelle từ năm 2002 và thấy rằng trong bất kỳ vai trò 
nào tôi được giao, không chỉ sự hỗ trợ của tôi được coi 
trọng, mà tôi còn nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ tất cả 
các nhân viên ở đây. 
Tôi đặc biệt thích công việc của mình với hai giáo viên lớp 
Vỡ lòng tuyệt vời của chúng tôi và tất cả các học sinh Vỡ 
lòng tuyệt vời. 
Điều bạn không biết về tôi: Tôi bắt đầu sự nghiệp làm 
việc là y tá, làm việc tại một bệnh viện đồng quê, Bệnh 
viện truyền nhiễm Fairfield và là một y tá trong lãnh vực 
công nghiệp cho Repco Lorimer. 
Điều tôi đã thích trong năm nay: Tuần lễ Phục trang 
theo nhân vật trong sách và các lễ kỷ niệm và Bữa điểm 
tâm lớp Vỡ lòng. 





Vào Thứ Tư, ngày 7 tháng 11, các học sinh lớp Vỡ lòng đã tham gia một cuộc đi bộ Địa lý 
xung quanh cộng đồng Kings Park như một phần của môn học điều tra của chúng tôi. 
Chúng tôi đến thăm Trường tiểu học Resurrection và Trung tâm Cộng đồng Westvale. Các 
học sinh rất thích đi bộ trong các đường phố và khu bảo tồn công viên khám phá những 
địa điểm mới và thú vị ngay tại trong cộng đồng của chúng ta. Trong chuyến thăm của 
chúng tôi tại Trung tâm Cộng đồng Westvale, chúng tôi đã có thể tìm hiểu về các chương 
trình khác nhau được cung cấp và cũng tìm ra những cách khác nhau mà chúng tôi có thể 
tham gia với tư cách là một cộng đồng trường học. 

 
 

 
Viết bởi Kirk Avtarovski - 2A 
Vào Thứ Sáu ngày 8 tháng 11, Lớp Một và Hai có chương trình Ngủ qua đêm tại 
trường. Đầu tiên, chúng tôi đã xem Toy Story 2. Tiếp theo chúng tôi chơi trò 
chơi gói kẹo. Cách bạn chơi trò này là bạn xé lớp bọc kẹo và tạo dải dài nhất. Sau 
đó chúng tôi đã ăn tối và tráng miệng. Với bữa tối, chúng tôi đã có pizza và cho 

món tráng miệng chúng tôi đã có Zooper Doopers. Sau đó chúng tôi ra ngoài có cuộc phiêu lưu trên sân và điều đó 
thật thú vị! Sau đó, Max người ảo thuật cho chúng tôi xem những trò ảo thuật. Trò ảo thuật yêu thích của tôi là trò 
ảo thuật tình yêu! Sau đó, chúng tôi đã sẵn sàng đi ngủ. Trước khi ngủ, chúng tôi đã xem Toy Story 4 và nó thật 
tuyệt! Cuối cùng, chúng tôi đi ngủ. Chúng tôi đã có chương trình ngủ qua đêm để sẵn sàng cho cắm trại vào năm 
tới và vui chơi. Phần yêu thích của tôi là ăn pizza! 
Viết bởi Raymond Ye - 2A 
Vào Thứ Sáu ngày 8 tháng 11, lớp 1/2 đã có chương trình Ngủ qua đêm tại trường. Đầu tiên khi chúng tôi trở lại 
trường, chúng tôi đặt túi xách của chúng tôi trong phòng và đi vào phòng STEM. Sau đó, chúng tôi đã xem Toy   
Story 2 và nó thật tuyệt! Sau đó, chúng tôi có pizza cho bữa tối và sau khi ăn xong, chúng tôi tiếp tục đến sân chơi 
cho cuộc phiêu lưu. Phần yêu thích của tôi là khi chúng tôi nhận được giải thưởng khi chơi các trò chơi tiệc! 
Viết bởi Emily Pacovski - 1 / 2A 
Vào Thứ Sáu, Lớp 1/2 đã có chương trình Ngủ qua đêm tại trường.  tiểu học Movelle. Đầu tiên, tôi đến trường và 
nói lời tạm biệt với mẹ tôi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu xem Toy Story 2. Sau đó, chúng tôi ra ngoài và chơi trên sân 
chơi học sinh lớn. Chúng tôi trở lại bên trong để ăn pizza. Sau đó, chúng tôi đã ăn những cây đá si rô và sau đó 
chúng tôi đi đánh răng. Sau đó, chúng tôi chui vào túi ngủ và các giáo viên mở phim Toy Story 4. Tôi đã có rất nhiều 
niềm vui khi ngủ qua đêm tại trường. 
Viết bởi Alexander - 1 / 2A 
Vào Thứ Sáu, Lớp 1/2 đã có chương trình Ngủ qua đêm tại trường.  tiểu học Movelle. Đầu tiên, mẹ, bố và chị gái 
chở tôi đến đó. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi đặt túi ngủ của chúng tôi trong Phòng STEM. Sau đó chúng tôi chơi 
bên ngoài. Tiếp theo chúng tôi đã ăn pizza. Sau đó, chúng tôi xem nhà ảo thuật Max . Anh ấy vui nhộn! Chúng tôi 
đã rất vui. 



                               Kiên cường,                                                                                             Quan hệ  
Trang 5  

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Nhat Anh Le 
 
 
Seerat Kaur 

Nỗ lực trong bài viết. Nhat Anh đã tạo ra một bài viết tuyệt vời thể vănthuyết phục về lý do 
tại sao mèo tốt hơn chó. Nhât Anh đã rất cố gắng để mở rộng bài viết của mình, sử dụng kiến 
thức về bản âm của mình để phát âm những từ chưa biết. 
Để hoàn thành tất cả 10 danh sách các từ của em. Seerat giờ đây có thể đọc độc lập 100 từ , 
nỗ lực tuyệt vời Seerat! 

Prep B Easter Par 
Khenglawt 
Paloma Trapp 
 
 Irene Ye  

Nỗ lực trong bài viết. Easter đã làm học rất chăm chỉ để phát âm và đánh vần những từ chưa 
biết. 
Luôn đóng góp và chia sẻ những ý tưởng tuyệt vời của em trong các cuộc thảo luận nhóm. 
Rất giỏi Paloma! 
Nỗ lực tuyệt với các bài ở trường và để đạt được những thành tựu to lớn trong tất cả các 
công việc của mình. Irene đã cố gắng hết sức trong tất cả những gì em ấy làm. Hãy tiếp tục 
học tập tuyệt vời Irene. 

1A 
 

Hewson Huynh 
 
Kareem Syed 
 
Adam Truong 
 

Tiến bộ nỗ lực và thái độ với các hoạt động trong lớp, lắng nghe và làm theo hướng dẫn của 
giáo viên. Rất giỏi Hewson! 
Trở thành một thành viên tích cực của lớp và thể hiện ‘chơi công bằng’ trong các hoạt động 
và trò chơi RR & RR của chúng tôi. Rất giỏi Kareem! 
Tôn trọng các bạn cùng lớp và luôn thể hiện chú ý lắng nghe trong suốt buổi chia sẻ vòng tròn 
trong các buổi sáng hàng ngày của chúng tôi. Nỗ lực tuyệt vời Adam! 

1/2A  Alia Jovevski 
 
Alexander Simovic 

Luôn sẵn sàng, vui vẻ và có thể đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được yêu cầu cho em. Em đã 
là một gương mẫu tuyệt vời cho người khác. Rất giỏi Alia. 
Có nỗ lực vượt bậc về đọc mỗi đêm. Chúc mừng em đã viết vào nhật ký và ký tên thường 
xuyên. Hãy tiếp tục cố gắng! 

2A Tina Gaupule 
Thien Nguyen 
Raymond Ye 

Viết một bài văn thuyết phục để chứng minh rằng mèo làm vật nuôi tốt hơn chó. 
Tiếp tục thực hành đếm nhảy hai và năm đến 100. 
Thực hiện sự liên hệ giữa nhân và chia. 

3/4A Tai Aleni 
Happiness Kalala 
 
Ezekiel Kotevski 

Có cái nhìn tích cực hơn trong lớp và thể hiện nỗ lực tiến bộ. 
Hoàn thành tất cả bài làm của em đúng giờ và giúp các học sinh khác hoàn thành công việc 
của họ. 
Hoàn tất tất cả các bài làm và kiểm tra đúng hạn và nộp bài đúng hạn. 

3/4B Luisse  
De Guzman 
Nathan Palad 
Rabet Zaathang 

Nỗ lực để hoàn thành một số bài của mình đúng hạn. 
 
Nỗ lực để hoàn thành một số bài của mình đúng thời gian. 
Luôn luôn giúp đỡ cho các bạn cùng lớp và giáo viên của mình. 

5A Kayla Farrel 
 
Lela Le 
 
Vu Nguyen 

Thể hiện nỗ lực tuyệt vời sắp xếp các từ có ý nghĩa ở mức độ nghiêm trọng. Kayla nỗ lực rất 
nhiều! 
Thể hiện nỗ lực tuyệt vời để viết một cuốn hồi ký rất thú vị. Em đã chứng minh rằng có thể 
thêm một đầu mối hấp dẫn và tạo ra một kết thúc mở rộng. Lela nỗ lực rất nhiều! 
Thể hiện quyết tâm cao để cải thiện sự hiểu biết của mình về đơn giản hóa các phân số. Vũ 
nỗ lực lớn! 

56A Prisilla Khenglawt 
 
Polly Jonathan 
Anitelea 
Jayden Phan 

Có các kỹ năng nghiên cứu tuyệt vời mà mà em thể hiện trong môn Dự án điều tra của chúng 
tôi. 
Chia sẻ những hiểu biết và kiến thức của mình về cuốn sách nghiên cứu sư tử. Em đã thực 
hiện rất tốt! 
Sử dụng kiến thức của mình để xác định số thập phân của một nhóm! Rất giỏi! 

6A Micheal Nassar 
Aliya Rustiawan 

Học chăm chỉ về khả năng làm việc độc lập của mình. Nỗ lực tuyệt vời Micheal! 
Liên tục đạt thành tích trong tất cả các lĩnh vực. Nổ lực tuyệt vời Alya! 
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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 

Học kỳ 3 13 Tháng 7 đến 18 Tháng 9 

Học kỳ 4 5 Tháng 10 đến 18 Tháng 12 

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,

