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Chào mừng trở lại! Một học kỳ mới 
đã bắt đầu và chúng tôi đã bắt đầu 
tiến hành một loạt các hoạt động mà 
quí vị sẽ thấy khi đọc qua bản tin đầu 
tiên của học kỳ này. Năm học đã trôi 
qua rất nhanh, thật khó để tin rằng 
đó là Học kỳ cuối cùng của năm! Học 
kỳ 4 có nhiều các hoạt động thú vị 
diễn ra bao gồm cắm trại, tốt nghiệp 
và du ngoạn. Lớp 6 lớp đang bắt đầu 
học kỳ cuối tại trường tiểu học và 
chúng tôi chúc các em có một học kỳ 
thú vị và đáng nhớ tại Movelle. Ngay 
cả chúng tôi còn có Sinh nhật lần thứ 
40 của Movelle vào ngày 15 tháng 11, 
đây sẽ là một ngày tuyệt vời cho các 
học sinh chúng ta. 
Hãy theo dõi bản tin cho tất cả các 
ngày quan trọng và các sự kiện sắp 
tới! 

Công việc đang được tiến hành tốt để 
lập kế hoạch cho năm học 2019. 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. 

Buổi đầu tiên trong năm buổi chuyển 
tiếp của lớp Vỡ lòng năm 2020 đã bắt 
đầu vào thứ Sáu và sẽ tiếp tục trong 
những tuần tới. Nếu quí vị biết bất kỳ 
gia đình nào trong khu vực của chúng 
tôi chưa đăng ký nhập học cho năm 
tới, vui lòng khuyến khích họ đăng ký 
càng sớm càng tốt. Chúng tôi rất vui 
vì các học sinh  ổn định tốt như thế 
nào. 

Chúng tôi có một vài gia đình mới gia 
nhập Movelle trong học kỳ này, chúng 
tôi rất vui mừng chào đón các học 
sinh mới đến trường và tất cả các em 
đã ổn định rất tốt. 

Hãy theo dõi với những gì mới ở 
Movelle, nhìn vào những bức ảnh của 
trường và những đoạn thu hình về 
các hoạt động tại lớp học. Movelle 
hiện có Facebook. Hãy nhấn thích 
trang của chúng tôi.  
https://www.facebook.com/
movelleps5139  
hoặc theo dõi chúng tôi trên 
Instagram. Các đường dẫn đến cả hai 
mạng truyền thông xã hội đều có trên 
trang web của trường đã được cập 
nhật.  
http://www.movelleps.vic.edu.au 
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NGÀY CẦN GHI NHỚ 

4/11 
NGày Chương trình Giáo 
dục 
Học sinh nghỉ học 

5/11 
Lễ Melbourne Cup 
Học sinh nghỉ học 

6/11 
Prep Geography Walk 
2:10 chiều-3:00 chiều 

8/11 

Lớp 1&2 Ngủ qua đêm 
Chương trình chuyển tiếp 
lớp Vỡ lòng 
9:00 sáng-10:30 sáng 

12/11 
Chương trình Giáo dục 
Responsible Pet  Ownership  
Thực nghiệm Lớp Vỡ lòng-2  

15/11 Sinh nhật Movelle 40 năm 

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

24-
27/11 

Cắm trại Lớp 3/4 - Anglesea  

4-6/12 
Cắm 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  Lớp Vỡ lòng 2020 
với Gấu bông 
9:00sáng-10:30sáng 

12/12 

Tốt nghiệp Lớp 6 và tiệc 
mừng kết thúc năm học 
Luna Park 
Tham quan Lớp 3-5 
Funfields  

16/12 Lớp 6 Tốt nghiệp 

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

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

 

39 Gum Road,  Kings Park 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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QUÍ VỊ SẼ RỜI TRƯỜNG CHÚNG 

TÔI NĂM 2020? 

LỚP VỠ LÒNG 2020 

GIA ĐÌNH & NHÂN VIÊN MỚI TẠI 

MOVELLE 

TRUYỀN THÔNG TẠI MOVELLE  



Tiêu chí trường Movelle:                        Tôn trọng,                                                  Trách nhiệm,               

HỒ SƠ NHÂN VIÊN 

Trang 2 

Tên: Elena Kostadinovic 
Chức vụ: Giáo viên môn mỹ thuật 
Món ăn yêu thích: Tôi yêu món tráng miệng sô 
cô la 
Sống ở nhà tôi: Tôi sống với chồng Robert, ba cô 
con gái Sienna (12 tuổi), Olivia (9 tuổi), Isabella (7 

tuổi) và chú chó con Roxy của chúng tôi, một chú chó con đồ 
chơi. 
Sở thích : Tôi thích đọc sách trong thời gian rảnh rỗi - mọi 
thứ từ tiểu thuyết lịch sử (Cuốn theo chiều gió), đến tiểu 
thuyết rùng rợn (The Hunger Games) cũng như các tác giả 
thời thơ ấu yêu thích của tôi như Paul Jennings (Không thật 
và tất cả các tác phẩm khác với 'Un với những câu chuyện 
ngắn hài hước)! Đọc sách là cách yêu thích của tôi để thư 
giãn! 
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: Movelle giống như 
một ngôi nhà khác của tôi. Tôi bắt đầu giảng dạy ở đây ngay 
sau khi tôi tốt nghiệp Đại học Melbourne. Sau khi giảng dạy 
trong lớp học năm năm, tôi đã tạm nghỉ để sinh ba cô gái xinh 
đẹp của tôi và sau đó trở lại Movelle với tư cách là giáo viên 
Mỹthuật . Tôi yêu công việc của mình vì tôi có thể làm tất cả 
những bài làm vui, lộn xộn và thú vị! Các học sinh tại Movelle 
tạo cho tôi niềm vui khi đến làm việc! Không bao giờ có một 
ngày nhàm chán trong phòng Mỹ thuật! Năm nay tôi cũng đã 
bắt đầu dạy nghệ thuật biểu diễn toàn trường! Chúng tôi có 
rất nhiều niềm vui khi học nghiên cứu âm nhạc, kịch, khiêu vũ 
và đa phương tiện! Nghệ thuật là một yếu tố thiết yếu của 
giáo dục, giống như đọc, viết và toán học. Những kỹ năng 
sáng tạo mà trẻ phát triển thông qua Nghệ thuật mang đến 
cho các em những ý tưởng mới, trải nghiệm mới và những 
thách thức mới và mở rộng cho trẻ cách thức khám phá, thể 
hiện, giải quyết vấn đề và sự kiên trì. Nó cũng xây dựng nên 4 
nhóm sáng tạo, tư duy phê phán, giao tiếp và hợp tác - tất cả 
đều cải thiện việc học của mình! 
Điều gì tôi đang mong chờ: Tôi đang mong chờ lễ kỷ niệm 
sinh nhật lần thứ 40 của Movelle vào thứ Sáu ngày 15 tháng 
11 và xem tất cả các tác phẩm nghhệ thuật của học sinh của 
chúng tôi được trưng bày đẹp mắt quanh trường! Tôi hy vọng 
rằng tất cả cha mẹ và gia đình sẽ có thể tham dự ngày vui này 
và đánh giá cao tất cả những công việc khó khăn mà con cái 
mình đã làm trong suốt cả năm! 

Kính gửi các bậc cha mẹ và người bảo trợ, 
Học kỳ này, Movelle sẽ không có học bạ cuối 
năm bằng giấy của học sinh. Tất cả các học bạ 
sẽ được phát hành trên Compass thông qua 
Cổng thông tin dành cho phụ huynh và có sẵn 

cho phụ huynh và người chăm sóc để tải xuống từ ngày 18 
tháng 12. 
Để đảm bảo rằng quí vị nhận được học bạ con mình vào ngày 
18 tháng 12, vui lòng đảm bảo rằng quí vị đã đăng ký ứng 
dụng Cổng thông tin dành cho phụ huynh trên thiết bị di động 
của mình. 
Nếu quí vị gặp khó khăn khi đăng nhập vào Compass, vui lòng 
đảm bảo quí vị gặp nhân viên tiếp tân của chúng tôi trong giờ 
hành chính. Họ sẽ rất vui để hướng dẫn cho quí 
vị cách đăng nhập và cung cấp cho quí vị một 
bản tóm tắt về ‘cách hướng dẫn’ cho tất cả các 
ứng dụng trong cổng thông tin. 

NÓN & GIỮ GÌN SỨC KHỎE 
Xin nhắc lại rằng Học kỳ 4 , mũ học sinh sẽ cần được đội 
mỗi ngày vào giờ giải lao và trong khi chơi thể thao. Suốt 
những tháng 10 và tháng 11, Vic Health khuyến khích các 
học sinh năng động và đi bộ đến trường. Sẽ thật tuyệt 
khi thấy các gia đình đi bộ đến trường và về. 
  



Thứ Sáu tuần trước tại Movelle, nhân viên và 
học sinh mặc màu đỏ cho Ngày của Daniel. 
Ngày dành cho Daniel là ngày giáo dục và 
nhận thức về an toàn trẻ em lớn nhất ở Úc, 
và vào ngày này, tất cả học sinh của chúng tôi 
đều mặc đồ đỏ, dành thời gian trong lớp học 
để giữ an toàn cho bản thân và những đứa 
trẻ khác! Cảm ơn tất cả mọi người vì sự cam 
kết và tham gia của họ trong ngày này. 
 
Melissa Searle 

CÁC BẬC CHA CỦA MOVELLE- NHỮNG CON 
ONG BẬN RỘN! 
Rất giỏi cho nhóm những người cha tuyệt 
vời của trường tiểu học Movelle, những 
người gần đây đã hợp sức với nhau và giúp 
đặt chỗ ngồi mới cho trẻ em sử dụng trong 
sân chơi. 
Colin West, Giám đốc Dự án làm Cha, đã có 
mặt để gặp gỡ các ông bố và trò chuyện về 
kế hoạch của họ cho các hoạt động thú vị 
và vui vẻ trong tương lai cho trẻ em và các 
ông bố. 
Nếu bạn vẫn muốn tham gia nhóm của 
chúng tôi, vui lòng liên hệ với Melissa 
Searle để biết chi tiết. 
Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho sự 
kiện Dự án làm cha tiếp theo của chúng tôi 
vào năm 2020, sẽ có sự tham gia của học 
sinh . Hãy theo dõi 



. 

Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 10, các học sinh lớp Vỡ lòng đến trường sớm hơn một chút so với bình thường cho 
buổi điểm tâm với đồ ngủ của lớp Vỡ lòng trường Movelle hàng năm. Buổi điểm tâm với đồ ngủ của lớp Vỡ lòng 
là một phần của chương trình cắm trại Movelle. Các học sinh  vỡ lòng thưởng thức bữa điểm tâm lành mạnh với 
bánh mì nướng, ngũ cốc và nước trái cây. Các em thực tập trét bơ lên bánh mì nướng của mình, trét vegemite và 
rửa chén đĩa của riêng mình. Sau buổi điểm tâm các em tự thay đồng phục học sinh của mình và đánh răng, sẵn 
sàng để bắt đầu ngày học tập của mình. 

 

 

 

Chuyến viếng thăm của Đơn vị 
Kiểm soát Chủ động 
 

Thứ tư tuần trước, Sargent Laura từ Đơn vị Kiểm soát Chủ động địa 
phương của chúng tôi đã nói chuyện với các học sinh Lớp 5/6 của chúng 
tôi về an toàn mạng. 
Chúng tôi nhận thấy, và chúng tôi chắc chắn rằng quí vị cũng nhận thấy 
rằng sự an toàn mạng cho các học sinh là tối quan trọng. Các chủ đề được 

hướng dẫn là: 
-Bảo mật mật khẩu  
-Nền tảng truyền thông xã hội - giới hạn độ tuổi và an toàn trực tuyến 
-Chia sẻ nội dung -  dấu vết kỹ thuật số 
-Chia sẻ hình ảnh - được sử dụng để gây bất lợi sau này 
-Chơi game trực tuyến - kiểm soát quyền riêng tư 
-Ảnh tự chụp - thông tin nào có thể được học về chủ đề từ ảnh của mình 
-Bắt nạt trên mạng 
Nhận trợ giúp - Đường dây trợ giúp trẻ em 1800 55 1800 nguồn tư liệu miễn phí, luôn có sẵn 
Nếu quí vị muốn thảo luận thêm về điều này, xin vui lòng liên hệ với Melissa Searle 



                               Kiên cường,                                                                                             Quan hệ 

Trang 5  

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep A Asha Yusuf  
 
Kristian 
Stojanovski  

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

Nỗ lực viết văn. Kristian đã rất cố gắng để phát âm và đánh vần những từ chưa biết. Tiếp tục 
học tập tốt Kristian. 

Prep B Simran Grewal  
 
 
Sophie Mitrovski  

Nỗ lực viết văn. Simran đang học tập chăm chỉ để mở rộng bài viết của mình và đang tập 
trung hoàn thành hơn 5 câu văn. Simran cũng đang tập trung vào việc phát âm những từ của 
mình và sửa chữa bất kỳ lỗi nào em mắc phải. Rất giỏi Simran. 

Cố gắng hết sức để viết chữ in hoa và các chấm câu trong bài viết của em. Sophie đã phát ra 
những từ của mình và luyện đọc. Giỏi lắm Sophie. Hãy tiếp tục cố gắng. 

1A 
 

Marlea Mai 
 
Diva Mai 
 
Rueben Lay 

Nỗ lực tuyệt vời của em với các bài học ở trường và để đạt được những thành tựu to lớn 
trong tất cả các bài tập ở trường. 
Nỗ lực tuyệt vời của em với việc suy ra cảm giác của một nhân vật hoặc một người, bằng 
cách nhìn vào các chi tiết trong một hình ảnh. 
Cố gắng rất nhiều để làm tốt công việc của mình trong các buổi đọc sách của chúng tôi. 

1/2A  Anderson Ly 
Emily Pacovski 

Biết cách phân vùng 3 chữ số bằng sơ đồ, M.A.B. và biểu đồ Vị trị Giá trị . Rất giỏi! 
Luôn hoàn thành công việc của mình với tiêu chuẩn rất cao và đóng góp những ý tưởng tuyệt 
vời cho các cuộc thảo luận nhóm. Rất giỏi! 

2A Andrew Anitelea 
Ioane 
Sahara Rustiawan 
Hawa Yusuf 

Là một thành viên mới trong lớp và có thái độ tích cực đối với việc học của mình! 
 
Sử dụng chữ in hoa ở đầu câu và cho danh từ thích hợp. 
Định vị 3 chữ số trên một dãy số. 

3/4A Dakota Hyatt 
Johnny Nguyen 
Beautyshine 
Thuale 

Nỗ lực cho tất cả các môn học của mình, thử thách bản thân và cải thiện chính tả và đọc. 
Luôn có thái độ tích cực đối với việc học của mình và giúp đỡ tất cả học sinh trong lớp. 
Vì luôn luôn rất nhiệt tình để đọc và khuyến khích các bạn học của mình làm theo. 

3/4B Mannat Grewal 
 
Kevin Nguyen 
Danny Taee 

Thể hiện giá trị trách nhiệm của chúng tôi, Mannat đã trở thành một người học có trách 
nhiệm trong quá trình viết và đã nỗ lực hết sức để hoàn thành công việc của mình. 
Nỗ lực hoàn thành công việc đúng hạn. 
Phản ánh trong suốt cuộc thảo luận của cả lớp và nỗ lực thể hiện sự chăm chú lắng nghe.  

5A Nathan Doan 
 
Dipita Chakraborty 
Sandy Nguyen 

Thể hiện nỗ lực tuyệt vời để tạo kết nối với những cuốn sách em đọc trong quá trình đọc độc 
lập. Nỗ lực tuyệt vời! 
Thể hiện nỗ lực tuyệt vời để viết một câu chuyện vi mô rất thú vị. Em đã chứng minh rằng có 
thể thêm một vai chính hấp dẫn và một cốt truyện xoắn vào câu chuyện của em. Dipita rất nỗ 
lực! 
Thể hiện quyết tâm cao độ để cải thiện sự hiểu biết của em về việc diễn giải các hình dạng 
hai chiều trên biểu đồ Cartesian. Sandy rất nỗ lực! 

56A Havana Huynh  
Damien Farrell  
Max Smith  

Xuất sắc với biểu đồ Cartesian, thật tuyệt khi thấy sự nhiệt tình của em! 
Trưởng thành khi em tiếp cận bài viết trong lớp. Tuyệt vời được xem! 
Nỗ lực tiến bộ về đọc tại nhà hàng tuần của mình. Tuyệt vời Max! 

6A Andrew Nguyen 
Sarisha Lina 

Thực hiện hoàn hảo bản đồ cho môn Inquiry. Nỗ lực lớn Andrew. 
Học độc lập với nỗ lực và thực tiễn tuyệt vời. Sarisha 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 

Đừng quên chính sách 
SunSmart của chúng ta  

 
Nón phải được đội trong  

Học kỳ 1 & 4 
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Mối quan hệ tôn trọng 
Các lớp tiểu học 
Chúng tôi đang xây dựng tiểu bang Victoria thành tiểu 
bang Giáo dục – như một tiểu bang nổi tiếng với hệ 
thống giáo dục hàng đầu thế giới, mang đến cho trẻ em 
chúng ta một khởi đầu tốt nhất cho một cuộc sống khỏe 
mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng. 
Chính phủ Victoria đang đầu tư 21,8 triệu đô la để hỗ 
trợ các mối quan hệ tôn trọng trong tất cả các trường 
học Victoria, bởi vì các mối quan hệ tốt nhất là những 
mối quan hệ tôn trọng. 
GIỚI THIỆU VỀ MỐI QUAN HỆ TÔN TRỌNG 
Mối quan hệ tôn trọng là một sáng kiến đa dạng để giúp 
những người trẻ tuổi trong Victoria đối phó với một loạt 
các vấn đề mà họ có thể gặp phải bao gồm các chủ đề 
được tôn trọng, kiên cường và tham gia học tập ở 
trường và tự tin vào bản thân. 
Mối quan hệ tôn trọng thúc đẩy sự bình đẳng và giúp 
các bé trai cũng như các bé gái học cách xây dựng các 
mối quan hệ lành mạnh. Sáng kiến này chuẩn bị cho họ 
đối mặt với những vấn đề bằng cách phát triển các kỹ 
năng giải quyết vấn đề, xây dựng sự đồng cảm, kiên 
cường và tự tin. 
Bạo lực gia đình có tác động tàn phá đối với cộng đồng 
của chúng ta và ảnh hưởng đến mọi người từ mọi tầng 
lớp. Ủy ban Hoàng gia về Bạo lực gia đình khuyến nghị 
Mối quan hệ tôn trọng được giới thiệu tới tất cả các 
trường học để thay đổi thái độ và ngăn chặn sự phổ 
biến của bạo lực gia đình trong các thế hệ tương lai. 
Năm 2016, Mối quan hệ tôn trọng đã trở thành một 
thành phần cốt lõi của Chương trình giảng dạy Victoria 
và đang được giảng dạy trong tất cả các trường chính 
phủ, Công giáo và nhiều trường độc lập. 
Mối quan hệ tôn trọng được củng cố bởi bằng chứng 
cho thấy các trường học có thể đóng một vai trò quan 
trọng trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình bằng cách 
giúp học sinh phát triển sự hiểu biết về các mối quan hệ 
lành mạnh và tôn trọng. 
 

LÃNH ĐẠO MỐI QUAN HỆ TÔN TRỌNG VÀ CÁC 
TRƯỜNG THÀNH VIÊN 
Trong năm 2017, hơn 120 trường học Victoria nhận 
được tài trợ và đào tạo phát triển chuyên môn chuyên 
sâu để trở thành các trường dẫn đầu về mối quan hệ tôn 
trọng  và hơn 900 trường đang được các trường hàng 
đầu tư vấn để trở thành trường Đối tác mối quan hệ tôn 
trọng. 
Những trường này đang được hỗ trợ để thực hiện một 
cách tiến hành toàn trường về các mối quan hệ tôn 
trọng. Các trường sẽ xem xét văn hóa, thực tiễn và chính 
sách của họ liên quan đến giới tính và thúc đẩy thay đổi 
có ý nghĩa, xây dựng văn hóa nâng cao về sự tôn trọng và 
bình đẳng trong trường học cũng như tại nơi làm việc. 
Các trường hàng đầu và đối tác được cung cấp trợ giúp 
có mục tiêu để hỗ trợ và giới thiệu cho học sinh và gia 
đình bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình. 
MỐI QUAN HỆ TÔN TRỌNG, QUYỀN HẠN & KIÊN 
CƯỜNG VÀ VẬT LIỆU HỌC TẬP 
Việc giảng dạy về Kiên cường, Quyền hạn và Tôn trọng và 
tài liệu học tập cho Lớp Vỡ lòng đến 12. Hiện có sẵn trên 
mạng cho tất cả các trường sử dụng. 
Các tài liệu đã được soạn thảo bởi các chuyên gia hàng 
đầu thế giới từ Đại học Deakin và Trường Đại học Giáo 
dục Melbourne. Những tài liệu phù hợp với lứa tuổi này 
để cung cấp chương trình giảng dạy và bao gồm các dàn 
bài và bài tập giúp học sinh học và thực hành các kỹ năng 
xã hội và áp dụng chúng theo cách tích cực để học tập, 
cuộc sống và các mối quan hệ. 



NHỮNG  GÌ ĐƯỢC DẠY TRONG NHỮNG NĂM TIỂU 
HỌC? 
Trong những năm tiểu học, trọng tâm của Mối quan 
hệ tôn trọng là đối xử với mọi người bằng sự tôn 
trọng và nhân phẩm. Các nguồn tư liệu giảng dạy 
cung cấp các tài liệu học tập phù hợp cho lớp Vỡ 
lòng đến lớp 6, bao gồm các dàn bài và bài tập phù 
hợp với lứa tuổi giúp học sinh học các kỹ năng mới 
và xây dựng sự tự tin và sự kiên cường. 
NHỮNG LỢI ÍCH GÌ CHO HỌC SINH HỌC VỀ NHỮNG 
MỐI QUAN HỆ TÔN TRỌNG? 
Chúng tôi biết rằng một nền giáo dục tốt không chỉ 
đơn giản là đạt điểm cao, mà còn là hỗ trợ trẻ em 
trở thành thành viên đóng góp cho cộng đồng chúng 
ta, với cuộc sống trưởng thành lành mạnh và hiệu 
quả. 
Bằng chứng cho thấy giáo dục mối quan hệ tôn 
trọng: 
 giúp trang bị cho trẻ em các kỹ năng để giao 

tiếp tích cực và tôn trọng, xây dựng các mối 
quan hệ tích cực và thử thách các định kiến 
không ủng hộ sự bình đẳng 

 tác động tích cực đến kết quả học tập tổng 
thể, sức khỏe tâm thần, hành vi trong lớp và 
mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh (Đồng 
hồ của chúng tôi, 2016). 

MỐI QUAN HỆ TÔN TRỌNG CÓ THỂ GIÚP VẤN ĐỀ BẠO 
LỰC GIA ĐÌNH NHƯ THẾ NÀO? 
Bạo lực gia đình rất phức tạp và nhiều mặt nhưng 

nghiên cứu cho thấy bất bình đẳng giới là yếu tố chính 

(VicHealth, 2007). 

Hơn một phần ba phụ nữ Úc trên 18 tuổi đã trải qua 

bạo lực từ năm 15 tuổi (Cục Thống kê Úc, 2012). Một 

nghiên cứu của VicHealth năm 2013 cho thấy những 

người trẻ tuổi Úc từ 16-24 tuổi: 

 Gần một phần tư tin rằng bạo lực đối tác có thể 

xảy ra do người đó tức giận đến mức họ mất 

kiểm soát 

 Chỉ một nửa biết nơi nhận sự trợ giúp nếu họ 

phải đối mặt với vấn đề bạo lực đối với phụ nữ 

(VicHealth, 2013).  

Bằng chứng hỗ trợ Mối quan hệ tôn trọng là quá lớn và 

đến từ các tổ chức được tôn trọng như Tổ chức Y tế Thế 

giới và Ủy ban Hoàng gia về Bạo lực gia đình. Giúp trẻ 

phát triển sự hiểu biết về các mối quan hệ lành mạnh và 

tôn trọng là chìa khóa để ngăn chặn bạo lực gia đình 

trong tương lai. 

Giáo dục về mối quan hệ tôn trọng trong trường học 

(RREiS) đã thử nghiệm trên 19 trường, và có 1.700 giáo 

viên và 4.000 học sinh đã được thấy có tác động tích 

cực; thái độ của học sinh, kiến thức và kỹ năng, và chính 

sách, văn hóa và đạo đức học đường. 

 

THÔNG TIN: 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 

teacher.vic.gov.au/respectfulrelationships 

Có bất kỳ yêu cầu  email: 

respful.relationships@edumail.vic.gov au 


