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Kế hoạch trường học cho năm 2020 sắp 

bắt đầu. Nếu quí vị có con tròn năm tuổi 

trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 và quí vị  

chưa đăng ký nhập học cho con mình, xin 

vui lòng đăng ký càng sớm càng tốt. Việc 

đăng ký sẽ xác định số lượng học sinh lớp 

Vỡ lòng là điều chúng tôi cần biết. Ở giai 

đoạn này, chúng tôi đang xem xét 1-2 lớp 

học và sắp xếp thành lớp học nhỏ để tăng 

cơ hội 1: 1 cho học sinh. Nếu quí vị đang 

có kế hoạch rời Movelle, xin vui lòng cho 

nhân viên văn phòng biết. Điều này cũng 

sẽ giúp chúng tôi lập kế hoạch số lượng 

lớp học ở mỗi cấp lớp của trường. Số 

lượng tuyển sinh của trường sẽ xác định 

số lượng nhân viên chúng tôi cần có cho 

năm 2020. 

Xin chúc mừng tất cả các vận động viên 

của chúng ta đã thi đấu tại Lễ hội điền 

kinh khu vực vào thứ Sáu. Tất cả các em 

nên tự hào về thành tích của mình. Chúng 

tôi tự hào về các em và thừa nhận rằng 

tất cả các em đều là NGƯỜI CHIẾN 

THẮNG! Chúng tôi có 4 học sinh đã tiến 

vào vòng tiếp theo của Giải Điền kinh. 

Đây là một thành tích tuyệt vời. 

Tuần trước, chúng tôi đã may mắn được 

Thị trưởng mời đến hát tại Lễ trao quyền 

công dân. 100 người của trung tâm hội 

nghị đã bị bay bổng bởi những ngôi sao 

nhỏ của chúng ta. Cảm ơn Mel Searle và 

Melina Cutri đã bỏ thời gian dành cho gia 

đình của họ để dẫn dắt các học sinh của 

chúng ta. 

Thật là một buổi sáng tuyệt vời và một 

tuần tuyệt vời. Các em đã thực sự tham 

gia  sự kiện trong năm nay và thật tuyệt 

vời để xem. Điều này cũng cho phép 

chúng tôi các giáo viên thấy được nội tâm 

của trẻ. Trường học có bao nhiêu niềm 

vui và trãi nghiệm! Năm 2019 đã rất thú 

vị và năm 2020 có lẽ không khác! Kiểm 

tra trang Facebook và Instagram của 

trường để biết thêm thông tin nổi bật và 

thông tin về những gì diễn ra tại Movelle. 

Hãy nhớ rằng một bức hình thể hiện một 

ngàn lời nói! 

Rất cảm ơn đến Jessie Treherne đã tổ 

chức sự kiện này cho các học sinh và giáo 

viên. 

Một lần nữa tôi nhắc nhở các gia đình 

rằng quí vị phải chạy chậm và an toàn 

trong bãi đậu xe dành cho cha mẹ. Để có 

một bãi đậu xe ô tô có kích thước này là 

một điều hiếm thấy và chúng ta phải tôn 

trọng nó. Chúng tôi cũng mong rằng 

những người lớn khác như hàng xóm và 

khách đến trường của chúng tôi cũng nên 

tôn trọng, tốt bụng và bình tĩnh. Nếu bất 

kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ cảm 

thấy rằng họ đã bị đe dọa bởi những 

người khác, xin vui lòng liên hệ với tôi. 

Thông báo cho tôi về những gì đã xảy ra 

và tôi sẽ cùng với Hội đồng và cảnh sát 

Brimbank giải quyết. Hãy nhớ rằng quí vị 

có thể đậu xe ở nơi có chỗ đậu xe được 

cho phép bao gồm trước nhà hàng xóm. 

Nếu không có biển báo với thời gian qui 

định, quí vị có thể đậu xe hợp pháp ở đó. 

Xin vui lòng không chấp nhận bất kỳ sự 

lạm dụng, cũng không tham gia với họ. 

Tôi muốn đảm bảo rằng tất cả các gia 

đình Movelle của chúng ta đều an toàn. 

ĐIỀU MONG ĐỢI  TẠI BÃI ĐẬU XE CỦA 

MOVELLE 

Hãy kiên nhẫn vì xe đang vào hoặc ra khỏi 

chỗ để xe 

Sử dụng từ ngữ lịch sự, lịch sự khi chờ đợi 

Chấp nhận rằng tất cả mọi người đang cố 

gắng hết sức để làm cho việc đưa và đón 

con thuận lợi 

Tránh đỗ xe ở những lối lái xe vào nhà 

hoặc trên đường. 

Cẩn thận trông chừng trẻ con! Quí vị  là 

người lớn có bằng lái! 

Nếu cha mẹ nào bị phát hiện không tuân 

theo qui định bãi đậu xe, họ có thể không 

được phép sử dụng bãi đậu xe. 

TỔ CHỨC TRƯỜNG CHO NĂM 2020  

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

27/8 
Máy bay giấy và Pizza 
5:00 chiều-6:00 chiều tại 
Phòng Thể dục  

29/8 Gian hàng Ngày Của Cha 

30/8 
Giải Bóng rổ Nữ Lớp 5&6  
9:15 sáng-1:45 trưa tại sân 
bóng rổ Keilor  

3/9 
Giải Điền kinh Khu vực Keilor 
9:15 sáng-2:00 chiều 

4/9 Chương trình ‘Being Brave’  

11/9 

Ngày Footy Colours  
Ăn trưa đăc biệt Footy Fever  
Ngày không đồng phục 
Quyên tặng một đồng tiền  

12/9 Ngày R U OK?  

20/9 
Ngày cuối Học kỳ 3 
2:10 chiều tan học 

7/10 
Ngày đầu Học kỳ 4 
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 

                https://www.facebook.com/movelleps5139 

BIỂU DIỄN 

DIỄU HÀNH TUẦN LỄ SÁCH  

BÃI ĐẬU XE CHO PHỤ HUYNH GIẢI THỂ THAO KHU VỰC 



Tiêu chí trường Movelle:                        Tôn trọng,                                                  Trách nhiệm,               

HỒ SƠ NHÂN VIÊN 

Trang 2 

Tên: Brenton Logan 
Chức vụ: Giáo viên Lớp 5/6, giáo viên 
STEM 
Món ăn yêu thích: Bánh sô cô la và quả 
mâm xôi 
Sở thích yêu thích: Giữ sức khỏe và đạp 
tất cả bảy chiếc xe đạp của tôi 
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: 

Tôi thích làm việc tại Movelle như tôi hiểu rằng tôi được 
dạy mọi học sinh tại trường chúng tôi. Tôi thích phát triển 
những mối quan hệ này và nhìn thấy khoảnh khắc một 
đứa trẻ thành công và sự phấn khích ngời sáng lên trong 
đôi mắt của các em. 
Một vài điều bạn không biết về tôi: Tôi là một học sinh 
Pilates điên rồ và không bao giờ bỏ lỡ một buổi học với 
giáo viên Sức khỏe của tôi. 

Tên: Kathy Grima 
Chức vụ: 3 / 4B Giáo viên 
Sống ở nhà tôi:  tôi, chồng tôi, 
con trai James 9 tuổi, con gái 7 
tuổi Olivia của chúng tôi và chú 
chó Pháp rất hiền lành. 
Món ăn yêu thích: Bất cứ thứ gì 
với bơ đậu phộng. 

Sở thích yêu thích: Làm bánh, đấm bốc và đi đến 
phòng tập thể dục. 
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: Movelle là 
một nơi rất đặc biệt để làm việc bởi vì các nhân 
viên cực kỳ thân thiện và hỗ trợ, và chúng tôi 
được công nhận cho những nỗ lực của chúng tôi 
mỗi ngày. Hầu hết tất cả các học sinh đều lịch sự, 
chu đáo, chăm chỉ và truyền cảm hứng cho nhau 
để đạt được các tiêu chuẩn học tập xuất sắc. Các 
học sinh luôn thực sự hạnh phúc và có một nụ 
cười tươi trên khuôn mặt của họ mỗi ngày. 
Một vài điều bạn không biết về tôi: Tôi đã làm 
việc như một thợ làm tóc trong hai mươi năm qua. 
Tôi bắt đầu làm người học việc, hoàn thành 
chương trình học nghề và nhận chứng chỉ làm tóc. 
Điều gì tôi mong muốn: Hỗ trợ các học sinh trong 
lớp 3 / 4B để đạt được đầy đủ tiềm năng và theo 
dõi sự phát triển học tập của các em. 

‘ Trở nên Can đảm’  

Sắp đến trường tiểu học Movelle  

Vào ngày 4 tháng 9, Brainstorm Productions sẽ giới thiệu chương trình an sinh cho các học sinh ‘Trở nên dũng cảm 
cho các học sinh lớp Sáu của chúng ta. 
Being Brave là một sản phẩm kịch nghệ trực tiếp sẽ giúp các học sinh chấp nhận thay đổi, đối phó với cảm xúc của 
mình và phản ứng lại khi gặp sự cố. Chương trình này truyền cảm hứng, cho phép và cung cấp cho các em các 
chiến lược như giao tiếp tốt và tự nói chuyện tích cực, để giúp các em trở nên kiên cường hơn và có thể điều 
hướng các cơn bão trong cuộc sống. 
Being Brave là một phần trong chương trình giảng dạy sức khỏe tinh thần của học sinh và chương trình đã được 
phát triển với sự tham khảo ý kiến của các giáo viên, nhà tâm lý học, cũng như trải nghiệm thực tế của học sinh. 
Phương pháp của chương trình là an toàn, hỗ trợ, không phán xét và được thiết kế để cung cấp cho học sinh các 
công cụ tích cực và hữu ích mà các em có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. 
Hơn 350.000 học sinh Úc đã được lợi ích từ các chương trình sân khấu giáo dục đã giành nhiều giải thưởng    Brain-
storm Productions trong mười hai tháng qua. Các chương trình của họ phục vụ cho nhu cầu an sinh cụ thể của học 
sinh, giúp tạo ra một môi trường học đường lành mạnh và hài hòa. Nếu quí vị muốn biết thêm về      Brainstorm   
Productions, hãy truy cập trang web của họ tại www.brainstormproductions.edu.au 
Cần có sự đồng ý của phụ huynh cho tham gia trình diễn chương trình này, quí vị có thể gửi đơn cho phép trên 
mạng Compass. Yêu cầu thanh toán $ 5 không trễ hơn ngày 3 tháng 9. 
Nếu quí vị cần thêm thông tin liên quan đến chương trình rất được mong đợi này, xin vui lòng liên hệ với cô   
Melissa Searle. 

  GIAN HÀNG NGÀY CỦA CHA 
 
Gian hàng Ngày của Cha sẽ được 

tổ chức vào 
Thứ Năm 29 Tháng Tám 

Các học sinh sẽ có cơ hội mua những món 
quà cho Cha  
Các món quà có giá  

Từ $1.50 đến $6.50 



Presented by The Fathering Project                 

in partnership with Movelle Primary 

School 

Máy bay giấy và Pizza! 

Chúng tôi đánh giá cao vai trò của các bậc 

cha và các phái nam trưởng thành tại 

trường tiểu học Movelle và muốn lễ mừng 

cùng với quí vị và con quí vị! 

Những ai:      Cha hoặc nam trưởng thành 

Khi nào:         Thứ ba 27 Tháng Tám 

Thời gian:      5:00 chiều-6:00 tối 

Địa điểm:      Trường tiểu học Movelle, Phòng Thể dục 

Chi phí:          Miễn phí (bao gồm bánh Pizza, thức uống 

              và 3 tờ giấy làm máy bay) 

RSVP:            Thứ Sáu 23 Tháng Sáu  

Trường tiểu học Movelle tổ chức sự kiện cho các học sinh ủng hộ tổ chức từ thiện quốc 
gia R U OK? Bởi vì chúng tôi tin rằng câu hỏi “Are you okay?” là điều mà tất cả chúng ta 
có thể làm để tạo sự khác biệt. 
 
Các học sinh sẽ dành chút thời gian trong lớp và tại giờ ăn trưa để tham gia một số hoạt 
động trong ngày R U OK? Bao gồm 
 Âm nhạc 
 Hoạt động vui nhộn 
 Trang trí bánh qui (trong lớp) sẽ được phục vụ cho người dị ứng 
 Các học sinh  được khuyến khích mặc hoặc đeo đồ màu vàng như nơ, cà vạt, áo, 

nón cột tóc. 
 
Mọi thắc mắc, vui lòng liên lạc cô Melissa Searle. 



Các học sinh lớp 3-4 đã học cách để hoàn tất bài viết về quá 
trình trong vài tuần qua. Mỗi học sinh đã phát triển kỹ năng 
viết của mình bằng cách viết theo các bước và đặt bài viết 
theo tuần tự. Tuần trước, chúng tôi đã viết bài viết về quá 
trình của các em để kiểm nghiệm qua việc các học sinh được 
tham gia làm bánh honey joys. Các em phải học tập theo 
nhóm, mỗi người được phân công một trách nhiệm và đảm 
bảo tất cả đều biết bước bước kế tiếp để có thể thực hiện 
thành bánh honey joys. Chúc mừng đến các học sinh lớp 3-4 
hoàn thành nhiệm vụ của mình và tạo được những chiếc 
bánh honey joys thơm ngon. 
Cô Messina và cô Grima 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả Efraim Sang 
Vào ngày 14 tháng 8, các bạn cùng lớp của tôi và tôi đã đi hát cho Thị trưởng Brimbank. Đầu tiên chúng tôi xem 
Toy Story 3 và sau đó các giáo viên cho chúng tôi ăn. Sau đó chúng tôi xếp hàng thực tập bài hát và sau đó 
chúng tôi lên xe buýt. Bawi và tôi ngồi trước Sydney và Ethan. Sau đó, chúng tôi đến buổi lễ nhập tịch và chúng 
tôi thấy Thị trưởng trên đường vào. Chúng tôi vào một phòng và có một bữa ăn nhẹ nhỏ. Sau đó chúng tôi hát 
bài ‘We are Australian’. Sau đó chúng tôi vào phòng chờ một lần nữa và chúng tôi chơi game. Kế đến chúng tôi 
trở lại sân khấu và hát ‘Advance Australia Fair’. Chúng tôi được mời đến đó vì Thị trưởng rất thích ca hát chúng 
tôi hát! 
 
 
Tác giả Bawi Zakhen 
Vào thứ Tư, ngày 14 tháng 8, Lớp Một và Hai hát cho Thị trưởng. Đầu tiên chúng tôi ăn những chip nóng và xem 
Toy Story 3. Sau đó chúng tôi đi xe buýt. Sau khi chúng tôi đến, chúng tôi đi vào một phòng chờ. Sau đó, chúng 
tôi có một bữa ăn nhẹ và đồ uống. Tiếp theo chúng tôi ra sân khấu để hát, "We are Australian”. Sau đó, chúng 
tôi trở lại sân khấu để hát‘ Advance Australia Fair’. Cuối cùng chúng tôi về nhà. Chúng tôi đã đến đó vì Thị 
trưởng thích chúng tôi hát. Thật là vui! 
 
 
Tác giả Sophie Ly 
Vào ngày 14 tháng 8, các học sinh lớp một và hai đã đi hát cho Thị trưởng. Đầu tiên chúng tôi ra ngoài và chơi 
trên sân chơi cao cấp. Sau đó, chúng tôi quay lại bên trong và xem Toy Story 3 và ăn chip. Tiếp theo chúng tôi 
thực hành xếp hàng thành hàng khi chúng tôi biểu diễn các bài hát của mình. Sau đó chúng tôi lên xe buýt và đi 
gặp Thị trưởng. Sau 20 phút lái xe cuối cùng chúng tôi cũng đến đó. Khi chúng tôi đến, chúng tôi đi vào một căn 
phòng nhỏ và ăn một gói khoai tây chiên và uống một ít nước trái cây. Sau đó chúng tôi hát bài ’We are         
Australian’ và sau đó quay trở lại phòng và chơi một vài trò chơi cho đến khi chúng tôi phải hát Quốc ca. Chúng 
tôi đã đến đó để hát cho Thị trưởng! Tôi đã rất vui!!!! 







                      Kiên cường,                                                                                                 Quan hệ  
Trang 8  

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Akile Toe  
 
Nhat-Anh Le 

Nỗ lực tuyệt vời với những từ của em. Akile đã hoàn thành từ danh sách từ bảng trắng 
của mình và đã bắt đầu học sang bảng màu xanh. Rất giỏi Akile! 

Luôn tình nguyện giúp đỡ người khác. Nhật Anh đã học tập cùng với một số học sinh 
khác để hỗ trợ bạn học từ vựng. Cảm ơn em luôn là một thành viên luôn tốt bụng và 
giúp đỡ trong lớp học! 

Prep B Nate Cardinal 
 
Eden Ngo Le  
 
Jason Sang  

Tăng số lượng bài làm của em mỗi tuần và chăm chỉ để tập trung vào bài tập được cho. 
Nỗ lực tuyệt vời Nate! 

Học tập tốt trong lớp và cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả công việc của mình. Rất 
giỏi, Eden! Nỗ lực tuyệt vời với những từ vựng của mình.  

Jason có thể nói tất cả 100 từ, hiện em đang tập trung vào việc đánh vần các từ một cách 
chính xác và sử dụng các từ trong câu khi viết. Rất giỏi Jason! 

1A 
 

Bless Lokodu 
 
Hunter Paterson 

Có thái độ tích cực và nỗ lực trong tất cả các bài học của mình. 
 
Luôn cố gắng hết sức với bài học của mình và giúp đỡ người khác trong lớp. 

1/2A  Angela Nguyen 
 
Brendan Tran 

Sử dụng thông tin phản hồi để cải thiện trình độ của mình về đọc. 
 
Cải thiện trình độ của mình trong việc đọc. Xin chúc mừng Brendan! 

2A Angela Tran 
 
Jacob Juntovski 

Có một thái độ tuyệt vời đối với việc học của mình và luôn cố gắng hết sức để đạt được 
mục tiêu của mình. 
Lắng nghe lời giảng về mục tiêu viết của em và và áp dụng vào bài làm của em. 

3/4A Van Hoi Hmung 
Kheng Lot 
Charlie Xuereb 
Athena Pham 

Đọc mỗi tối, viết ra bảng tóm tắt của mỗi chương và luôn tự cố gắng trong lớp. 
 
Giúp đỡ một bạn khác với các từ chính tả và học bảng cửu chương. 
Hoàn thành tất cả các bài của lớp, luôn luôn tôn trọng và giúp đỡ mọi người trong lớp. 

3/4B London Bonnici 
 
Danny Taee 
Jaden Truong 

Là một thành viên có giá trị trong lớp học và luôn áp dụng những nỗ lực của mình cho 
tất cả những gì em làm. 
Tự học và nỗ lực để phát triển một số kỷ năng tự kiểm soát. 
Phản ánh hành vi trong lớp học của em và tạo ra những thay đổi tích cực để cải thiện các 
lĩnh vực học tập của em. 

5A Jesse Cohen  
Nhu My Huynh 
Stormie Lambert  

Học chăm chỉ cải thiện chữ viết của mình và luôn đổi người đọc! Rất giỏi! 
Luôn làm trên yêu cầu cao hơn hơn với bài tập về nhà của em. Nỗ lực tuyệt vời! 
Học tập tốt và xuất bản một tác phẩm chuyên sâu tuyệt vời trong Hội thảo Nhà văn! Nỗ 
lực tuyệt vời! 

56A Fereti Gaupule  
Max Smith  
Filip Talevski  

Học tập tốt và xuất bản tác phẩm về bóng bầu dục Hội thảo Nhà văn! Nỗ lực tuyệt vời! 
Nhiệt tình giải quyết các vấn đề toán học! Hãy tiếp tục cố gắng! 
Giải quyết các bài toán khó trong giờ Toán học buổi sáng của chúng tôi. Thật tuyệt khi 
thấy sự nhiệt tình của em! 

6A Tyrone Moors 
 
Andrew Nguyen 

Tiếp tục đặt câu hỏi và câu trả lời tuyệt vời trong lớp. Nỗ lực tuyệt vời! 
 
Cho thấy trách nhiệm tuyệt vời khi được yêu cầu. Nỗ lực tuyệt vời! 
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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 

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,

