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Học bạ nửa năm của con quí vị sẽ 
được trao cho phụ huynh tại buổi 
phỏng vấn Phụ huynh-Giáo viên của 
nhà trường, được tổ chức vào Thứ ba 
ngày 25 tháng 6, từ 1 giờ chiều - 7 
giờ tối. Rất tốt với những phụ huynh 
đã đặt cuộc hẹn phỏng vấn trên mạng 
Compass, chúng tôi mong được gặp 
quí vị vào Thứ Ba. 
Chúng tôi sẽ tổ chức một gian hàng 
bán đồng phục cũ nhỏ trong ngày 
phỏng vấn Phụ huynh-Giáo viên tại 
phòng GP, phụ huynh sẽ có cơ hội 
mua các loại đồng phục mong muốn 
với giá $5 đô la mỗi cái. 
Xin lưu ý rằng trường học tan học lúc 
12:30 trưa Thứ Ba ngày 25 tháng 6 
để các giáo viên của chúng tôi tiến 
hành Phỏng vấn Phụ huynh-Giáo viên. 
Quí vị vui lòng đảm bảo sắp xếp để 
đón con mình đúng giờ vào ngày này. 

Một lời nhắc nhở với phụ huynh rằng 
Học kỳ 2 sẽ kết thúc vào Thứ Sáu 
ngày 28 tháng 6  và học sinh sẽ tan 
học lúc 2:10 chiều. Vui lòng sắp xếp 
đón con mình sớm vào ngày này. 
Chúng tôi chúc tất cả học sinh và gia 
đình có một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn và 
mong đợi Học kỳ 3 hiệu quả. 
Học kỳ ba sẽ bắt đầu vào Thứ Ba ngày 
16 Tháng 7 lúc 8:50 sáng. 
 
 

Movelle có một ngày Chương trình 
Giáo dục vào Thứ Hai ngày 15 
Tháng 7 - do đó học sinh sẽ nghỉ 
học vào ngày này. 

Đăng ký nhập học Lớp Vỡ lòng 
năm 2020 đã bắt đầu nhận. Nếu 
quí vị có con sẽ bắt đầu đi học 
năm 2020, vui lòng điền vào đơn  
đăng ký nhập học (có sẵn tại văn 
phòng) sớm. 
Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành lập 
kế hoạch trong học kỳ tới và với 
điều này, rất quan trọng khi chúng 
tôi biết số học sinh Vỡ lòng năm 
2020. Các chuyến tham quan 
trường cho lớp Vỡ lòng của chúng 
tôi diễn ra vào Thứ Tư cách hai 
tuần lúc 9:15 sáng, với chuyến 
tham quan tiếp theo của chúng tôi 
diễn ra vào Thứ Tư 26 Tháng 6. 

Trong hai tuần qua, chúng tôi đã 
yêu cầu học sinh, nhân viên, phụ 
huynh và các thành viên trong 
cộng đồng của chúng tôi bỏ phiếu 
về các Giá trị mới cho trường của 
chúng tôi, là một phần trong tiến 
trình của chúng tôi về SWPBS (Hỗ 
trợ Hành vi Tích cực Toàn trường). 

Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người 
đã đến trường để bỏ phiếu hoặc 
bỏ phiếu trực tuyến để giúp chúng 
tôi có sự tham gia của tất cả các 
thành viên trong cộng đồng 
trường khi quyết định các giá trị 
trường mới. 
Chúng tôi mong được chia sẻ kết 
quả với quí vị trong Học kỳ 3! 

Chúng tôi có một số giáo viên nghỉ 
phép trong suốt Học kỳ 3, do đó 
một số thay đổi về nhân sự đã 
được sắp xếp để giải quyết phù 
hợp với vấn đề này và chúng tôi 
đảm bảo tiếp tục việc dạy và học 
tốt nhất có thể cho con của quí vị. 
Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi gì, xin 
vui lòng đừng ngại trao đổi với 
giáo viên dạy con mình hoặc văn 
phòng. 

PHỎNG VẤN PHỤ HUYNH 

-GIÁO VIÊN 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

25/6 
Phỏng vấn Phụ huynh-Giáo viên 
Học bạ có trên mạng 

28/6 
Ngày cuối Học kỳ 2. 
2:10 chiều tan học 
Ngày không đồng phục 

15/7 
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học sinh nghỉ học 

16/7 
Ngày đầu Học kỳ 3 
8:50 sáng Bắt đầu 

 

Gum Road,  St Albans  3021 

Tel:          03 9366 8892 

Fax:         03 9367 5127 

E-mail      movelle.ps@edumail.vic.gov.au 

Website  www.movelleps.vic.edu.au 
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KẾT THÚC HỌC KỲ 

BẦU CHỌN TIÊU CHÍ TRƯỜNG 

GIÁO VIÊN – HỌC KỲ 3 

NGÀY CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

HỌC KỲ 3 

ĐĂNG KÝ LỚP VỠ LÒNG 2020 

BÁN ĐỒNG PHỤC CŨ !!! 
Trường chúng tôi có một số đô ̀̀̀̀ ng phục 

cũ sẽ bán vàô  
Thứ Ba 25 Tháng Sáu 

( Ngày Phỏng vấn Phụ huynh-Giáô viên) 

     $ 5 mỗi cái 



Trang 2 

NẾU CON QUÍ VỊ BỊ BỆNH STAFF PROFILE 

Mặc dù chúng tôi tập trung về tầm quan trọng của việc 
gửi trẻ đến trường mỗi ngày, nhưng quí vị vui lòng giữ 
con mình ở nhà nếu các em bị bệnh. 
Nếu con quí vị bị tiêu chảy hoặc nôn mửa, các em nên ở 
nhà trong 24 giờ kể từ khi các em ngừng nôn hoặc tiêu 
chảy. 
Gần đây nhà trường đã có khá nhiều trường hợp học 
sinh được gửi đến trường và được gửi trở về nhà sớm 
trong ngày vì bệnh. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ 
trợ của quí vị. 

Chúng tôi đã đăng ký trường chúng ta tham gia chương 
trình này và chương trình đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 
đến ngày 25 tháng 6. Mỗi khi quí vị mua sắm tại Wool-
worths, sẽ thu thập các nhãn dán và một tờ giấy để dán 
chúng vào. Khi giấy đã được dán kín, hãy mang chúng 
vào văn phòng trường. Nếu quí vị không muốn dán 
nhãn lên tấm giấy, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ làm điều 
đó cho quí vị! Có một thùng giấy nhận tập trung các 
giấy đã dán nhãn trong văn phòng trường hoặc giấy 
trống để dán. 

 

WOOLWORTHS EARN & LEARN 

Đề Án Cho Cha đang đến trường Movelle Tiểu học !!!! 
Đây là một cơ hội đặc biệt để “ những người Cha vô địch” của 
chúng ta, cùng làm việc với nhau trong nhóm, cùng với chúng 
tôi như một cộng đồng trường học và tất nhiên là với con của 
quí vị. Các hoạt động có thể bao gồm: đạp xe đạp, làm xe đẩy, 
thả diều, cắm trại qua đêm, chạy, các ngày thể thao và nhiều 
hoạt động khác... 
Thông tin chi tiết sẽ thông báo trong Học kỳ 3, tuy nhiên quí vị 
muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc Melissa Searle. 

Tên: Courtney Lowry 
Chức vụ: Giáo viên Lớp Vỡ lòng 
Món ăn yêu thích: Bánh qui Kitkat  
Thú cưng: Hai chú chó Anh Bull Terrier. 
Halo và Hendrix (thích ngủ trưa trên 
chiếc ghế dài). 
Màu sắc yêu thích: Đỏ và Hồng 

Nhân vật hư cấu yêu thích: Mulan, bởi vì cô ấy rất 
dũng cảm và không theo khuôn mẫu giới tính! 
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: Điều khiến 
Movelle trở nên đặc biệt đối với tôi là cộng đồng 
trường học nhỏ. Tôi thích rằng tôi có thể xây dựng mối 
quan hệ tích cực với các học sinh qua nhiều cấp lớp 
ngoài lớp của  tôi. Là một phần của một đội ngũ nhỏ các 
giáo viên có cùng chí hướng và đam mê có nghĩa là 
chúng tôi có thể làm việc cùng nhau để hỗ trợ học sinh 
đạt được kết quả tích cực. Học kỳ đầu tiên của tôi tại 
Movelle là một cơ hội tuyệt vời để phát triển chuyên 
nghiệp cũng như là một phần thưởng xứng đáng. Tôi 
mong đợi những thay đổi thú vị trong Movelle vào năm 
2019 và sau đó. 

Tiêu chí Movelle School:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường 
Trang 3 

LỚP TÊN           KẾT QUẢ 

Prep A Tom Au  
 
Ryan Doan 

Luôn có thái độ tích cực đối với việc học và là một người bạn ân cần và tốt bụng. 

Luôn luôn sử dụng cách cư xử của mình trong lớp và là một người bạn tình cảm, em 
luôn tôn trọng lắng nghe người khác. 

Prep B Nate Cardinal  
 
Easter Par 
Khenglawt  

Nỗ lực vượt trội để cải thiện bài viết và kỷ năng nghe. Hãy tiếp tục cố gắng tuyệt vời 
Nate! 

Có tài năng sáng tạo tuyệt vời luôn tỏa sáng trong các bản vẽ tươi sáng và đầy màu 
sắc của em. 

1A 
 

Eleora Addo 
 
Rueben Lay 
 
Hunter Paterson 

Chia sẻ ý tưởng của em với cả lớp khi so sánh các đề mục từ quá khứ và hiện tại, và 
hoàn thành sơ đồ Venn để thể hiện suy nghĩ của em. Rất giỏi Eleora! 
Chăm chỉ để hoàn thành các bài học trong lớp và bài làm gọn gàng. Nỗ lực tuyệt vời 
Rueben! 
Nỗ lực tuyệt vời để hoàn thành bài tập về nhà của em mỗi tuần. Nỗ lực tuyệt vời 
Hunter! 

1/2A  Anderson Ly 
 
Jacky Pham 

Em hiểu rõ về hàng chục và hàng đơn vị bằng cách sử dụng bó que và biểu đồ vị trí giá 
trị. 
Tiến bộ  trình độ đọc của mình về đọc và có thể so sánh đối chiếu bằng cách dùng Biểu 
đồ Venn. 

2A Angela Tran 
Tina Guapule 
Jacob Juntovski 

Đưa ra so sánh tuyệt vời và tóm tắt tương phản về đặc điểm tính cách trong văn bản. 
Luôn cố gắng toàn khả năng. 
Cộng theo chiều dọc các số có 4 chữ số và kiểm tra lại kết quả bằng phép trừ. 

3/4A Beyonce Mai 
 
Van Kheng Lot 
Ezekiel Kotevski 

Phản ánh mục tiêu đọc của mình và ghi lại các từ mấu chốt vào Sổ tay ghi chú của 
mình. 
Nỗ lực sử dụng ghi chú để tạo ra một bản tóm tắt về đọc của mình. 
Trả lời để phản hồi và tạo bản tóm tắt chi tiết. 

3/4B Sariah Searle 
Jackson Surbevski 
 
Tamara Talevska 

Tích cực lắng nghe và tham gia các cuộc thảo luận trong lớp trong tất cả các bài học. 
Kiên trì trong môn toán học khi học cộng và trừ. Jackson phát triển thái độ không bao 
giờ từ bỏ. 
Kiên trì trong môn toán trong khi học cộng và trừ. Tamara phát triển sự tự tin ngày 
càng tăng trong suốt môn toán. 

5A Nathan Doan 
 
Devon Gerhard 
 
 
Sah Las Zakhen 

Thể hiện nỗ lực tuyệt vời để viết một bài tường thuật rất thú vị. Em đã chứng minh 
rằng có thể lập kế hoạch hiệu quả và chi tiết khi sửa đổi. Nỗ lực tuyệt vời! 
Thể hiện quyết tâm cao độ để cải thiện sự hiểu biết của mình về dữ liệu thống kê 
bằng cách siêng năng hoàn thành các bài tập một cách chính xác và nộp chúng đúng 
hạn. Nỗ lực tuyệt vời! 
Thể hiện một nỗ lực tuyệt vời để cải thiện độ chính xác đọc của em bằng cách thực 
hành mục tiêu đọc của em mỗi ngày trong khi đọc độc lập. Nỗ lực lớn Sah Las! 

56A Havana Huynh  
 
Prisilla Khenglawt  
 
Tony Tran  

Sử dụng thời gian trong lớp một cách khôn ngoan và có chọn lựa thông minh. Rất 
tuyệt về điều đó Havana!  
Đặt nhiều nỗ lực khi chăm chỉ đọc đoạn văn khó. Thật tuyệt về sự tiến bộ của em 
Prisilla! Hãy tiếp tục cố gắng! 
Hợp tác học tập suốt buổi học thông tin về voi! Em đã giữ nhóm của mình học tập tốt! 

6A Caprice Lyons-Jones 
Nelson Owul 

Luôn nỗ lực trong tất cả mọi khía cạnh em tự áp dụng cho mình. Nỗ lực tuyệt vời! 
Sự chuyên cần làm bài và tinh thần kiên định học tập. Nỗ lực tuyệt vời! 



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 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 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 
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