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Thêm một Học kỳ nữa trôi qua. Lễ 

Phục sinh và kỳ nghỉ giữa học kỳ lại 

đến! Tôi muốn nhân cơ hội này chúc 

tất cả quí vị một mùa Lễ Phục sinh 

thật vui vẻ và kỳ nghỉ hè an toàn và 

thư giãn. Hãy dành thời gian tận 

hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình và bạn 

bè. Tôi mong đợi gặp tất cả quí vị trở 

lại trường vào Thứ Hai 16 Tháng Tư.  

Mỗi năm, nhà trường có các ngày 

chương trình giáo dục ( học sinh nghỉ 

học trong những ngày này) để tu 

nghiệp chương trình giảng dạy. Năm 

nay, chúng tôi đã có một ngày vào 

đầu năm học. Trong ngày này chúng 

tôi tập trung làm việc cùng nhau và 

chuẩn bị cho bắt đầu năm học. Chúng 

tôi muốn sử dụng những ngày này 

mục đích tập huấn về giảng dạy và 

tập trung vào sự cải thiện kết quả học 

tập và tinh thần của học sinh . 

Trong Học kỳ 2, ngày chương trình 

giảng dạy của chúng tôi sẽ là Thứ Ba 

12 Tháng Sáu (là ngày sau ngày nghỉ 

lễ 11 Tháng Sáu). Hai ngày chương 

trình giáo dục khác nữa là  Thứ Năm 9 

Tháng Tám và Thứ Hai 5 Tháng  

Mười Một (là ngày trước ngày lễ 

Melbourne Cup). Ngày cuối cùng sẽ tổ 

chức trong Tháng Mười Hai sẽ được 

thông báo sau. 

Tôi muốn yêu cầu quí vị những ai 

sống gần và xa trường giúp chúng tôi 

giữ an toàn trường học và đảm bảo  

sẵn sàng cho con mình đi học lại Học 

kỳ 2. Chúng tôi rất cảm kích nếu quí vị 

có thể trình báo bất kỳ hành vi bất 

thường và bất hợp pháp cho cảnh sát 

địa phương Sunshine hoặc gọi số 

‘000’. 

Một lần nữa Xổ số Lễ Phục sinh đã 

thành công lớn với 23 giải thưởng tạo   

nên bầu không khí phấn khích trong 

buổi rút số tại buổi họp toàn trường.  

Xin chúc mừng đến tất cả những 

người trúng giải và tôi tin rằng quí vị 

sẽ yêu thích thưởng thức quà sô cô la 

này!  

Xe Cứu Thương St John đã đến 

trường Movelle vào Thứ Hai 26 Tháng 

Ba để huấn luyện về sơ cứu cho các 

học sinh trường chúng ta. Qua 

chương trình Sơ cứu trong trường 

học, huấn luyện viên St John đã 

hướng dẫn các học sinh từ Lớp 3-6 

các bài mẫu phù hợp quan trọng về 

sơ cứu và những gì cần làm trong tình 

huống khẩn cấp. Các học sinh Lớp 3/4 

được học làm sao xác định khi nào là 

tình trạng khẩn cấp, cách giữ an toàn, 

và cách nào gọi cấp cứu. Học sinh Lớp 

6 được học về cấp cứu hồi sức và 

những điều cần làm để trợ giúp trong 

trường hợp khẩn cấp. 

Vào ngày 26 Tháng Ba 2018 chúng tôi đã 
có một buổi học thực nghiệm được học 
tất cả về Sơ cứu. Đầu tiên, chúng tôi được 
học về sự nguy hiểm. Neal thầy dạy sơ 
cứu giả sử mẹ của thầy bất tỉnh trên nền 
nhà trong bếp. Neal bảo chúng tôi rằng 
bà đã từng có 5 lần bất tỉnh trong đời. 
Thầy cũng bảo chúng tôi cần biết tiểu 
bang, thành phố, khu vực và địa chỉ 
chúng tôi đang sống. Neal hướng dẫn 
chúng tôi những gì nên làm khi ba mẹ 
chúng tôi hoặc những ai coi sóc chúng tôi 
bị bất tỉnh những điều đúng để thực hiện 

và các bước để làm theo khi họ bất tỉnh. 
    Bài viết của Prisilla và Alanah 3/4B 

NGÀY CUỐI HỌC KỲ  

NGHỈ HÈ VUI VẺ! 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

29/3 
Ngày cuối Học kỳ 1 
2:10 chiều tan học 

16/4 
Ngày đầu Học kỳ 2 
8:50 sáng Bắt đầu 
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AN TOÀN TRONG SUỐT KỲ NGHỈ 

NGÀY CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

XỔ SỐ LỄ PHỤC SINH 

BUỔI THỰC NGHIỆM  

SƠ CỨU ST JOHN 



Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 

 
Tôi muốn chúc mừng và biểu dương các 
học sinh sau đây đạt thành tích Giấy 
Chúng nhận Giải Bạc về Môn Toán trong 
các tuần lễ gần đây. 
                      
 Aisha Boswell Lớp 1/2A,  
 Chloe Leatherbarrow Lớp 2A  
và Michael Surbevski Lớp 3/4B. 

 
          Nổ lực tuyệt vời! 

 
 
 

Nếu quí vị có thể truy cập Internet tại 
nhà, con quí vị có thể truy cập Chương 
trình Toán bất cứ lúc nào bằng cách sử 
dụng chi tiết đăng nhập của mình. Hãy 
khuyến khích các em thực tập những kỷ 
năng Toán học cả về phần Live Challenge 
và Curriculum trong chương trình.  
 
Cô Helen Gavran - Huấn luyện viên môn Toán  

 
CÂU LẠC BỘ ĐIỂM TÂM 

 
Câu lạc bộ Điểm tâm hoạt động từ 8:25 sáng đến 

8:45 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 
Tại bếp phía sau phòng Thể dục trường. 

 
Chúng tôi có Thực đơn mùa Hè bao gồm: 

Vita Brits, Cheerio’s, Muesli, tách trái cây và một 
ly sữa nguyên kem bổ dưỡng...ngon miệng! 

Chúng tôi khuyến khích các học sinh ủng hộ Câu 
lạc bộ Điểm tâm bằng cách đến tham gia và chia 

sẻ buổi điểm tâm cùng các bạn. 
 

Mong gặp các em tại đó. 

Trang 2 

Vào Thứ Năm 26 Tháng Tư 2018, trường tiểu học 
Movell sẽ tổ chức chương trình chạy đua Colour 
Explosion Fun Run tại sân trường lúc 2:10 chiều. 
Hoan nghênh phụ huynh đến xem, và giúp đỡ nếu 
quí vị có thời gian rỗi. 
Đây là cơ hội gây quỹ, các học sinh có thể mời bạn 
bè, gia đình và láng giềng của các em đến cùng chạy. 
Tiền gây quỹ từ học sinh sẽ được sử dụng để mua 
khung thành mới cho sân bóng trường. 
Thông tin gửi về nhà trong tuần này, và chúng tôi 
khuyến khích các em bắt đầu để dành tiền quyên 
góp sớm khi các em có thể. Sẽ có giải thưởng chọn 
trao cho bất kỳ học sinh nào quyên tặng hơn $10. 
Tất cả tiền và đơn tài trợ gửi lại trường hạn chót 
Thứ Sáu 27 Tháng Tư 2018. 
Các học sinh KHÔNG mặc đồng phục vào ngày thi 
chạy, thay vào đó các em có thể mặc trang phục 
nhiều màu sắc. Chú ý màu có thể giặt rửa sạch cho 
mọi vật liệu vải. 
Xin cảm ơn sự tham gia của quí vị, và hãy sẵn sàng 
cho SỰ BÙNG NỔ MÀU SẮC! Chương trình gây quỹ 
vui vẻ! 

Trân trọng kính mời quí phụ huynh và bạn 

bè của cộng đồng trường tiểu học Movelle 

đến tham dự cùng chúng tôi  

Lễ Tưởng niệm ANZAC 

Lễ Tưởng niệm được tổ chức tại  

Vườn Tưởng niệm Anzac trường Movelle 

Vào Thứ Ba 24 Tháng Tư 2018 

Bắt đầu lúc 10:00 sáng 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN           KẾT QUẢ 

Prep A Hunter Paterson 
 
Marlea Mai 

Học thuộc tất cả những từ cho đến Bảng Cam và chăm chỉ trong mỗi buổi học. 
 
Lắp ráp số với số lượng chấm sử dụng khung 10. 

Prep B Taylor Berryman 
 
Noor Karim 

Nổ lực tuyệt vời để hoàn thành bài làm với toàn khả năng của em. 
 
Nổ lực tuyệt vời để viết các số đến mười. 

1A 
 

Sefo Nielsen 
 
 
Jacob Juntovski 

Đến trường với tâm trạng vui vẻ. Tham gia học tập cùng các bạn. Thích thú là 
thành viên của lớp và học tập làm bài của mình. 
 
Viết bài tường thuật về buổi tham quan Lớp 1/2 Hay Paddock vào ngày 19 
Tháng Ba 2018. 

1/2A  Michelle Vo 
 
Hanan Yusuf 

Thực hiện theo lời giáo viên và hỏi những câu hỏi khi em cần hiểu rõ thông tin. 
 
Đạt thành tích mục tiêu bài viết sử dụng chữ hoa đúng trong bài viết của em. 

2A Happiness Kalala 
 
 
Benjamin Cooper 

Thể hiện quyết tâm tuyệt vời độc lập làm phong phú bài viết tường thuật của 
em bằng cách bổ sung một số lớn các từ mô tả. Nổ lực tuyệt vời Happiness! 
 
Thể hiện quyết tâm tuyệt vời để hoàn thành bài viết tường thuật về chuyến 
tham quan đến Hays Paddock với toàn khả năng. Nổ lực tuyệt vời Ben! 

3/4A Beyonce Mai 
 
 
Behzad Razi 

Tự tin tìm kiếm sự hỗ trợ khi em cần sự giúp đỡ trong mọi lãnh vực học tập của 
mình. 
 
Luôn thể hiện sự quan tâm, kiên nhẫn và giúp đỡ các bạn trong lớp. 

3/4B Johnny Nguyen 
 
Tony Tran 

Viết bài tường thuật với sự sáng tạo và tự hào về bài viết của mình. 
 
Nổ lực tuyệt vời trong việc tính toán thời gian trôi qua và hiểu biết thời gian 24 
giờ. 

5A Bill Nelson 
 
Max Smith 
 
Ryan Veljanovski 

Sử dụng kiến thức đã biết và suy nghỉ giúp em giải bài toán trừ sử dụng số nhớ. 
 
Hỏi những câu hỏi khi em không hiểu rõ về bài làm. 
 
Chia sẻ suy nghĩ của em và những kỹ năng về câu hỏi và câu trả lời. 

6A Omar Karim 
 
Thinh Ngo 
 
 
Thinh Ngo 

Thể hiện sự chú ý tuyệt vời về đề án Carbohydrate. Rất giỏi! 
 
Khởi đầu tuyệt vời tại trường tiểu học Movelle và nổ lực rất nhiều về đọc. Hãy 
tiếp tục cố gắng! 
 
Bài làm xuất sắc giải toán cộng và trừ với hai số thập phân. Rất giỏi Thinh! 



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 2018 

Học kỳ 1 30 Tháng Hai - 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 

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 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 

 

Quí Thầy / Cô thân mến, 

 

Con tôi  ....................................................................  

Phòng/Lớp …………………………………………….. 

Đã nghỉ học ngày ....................................................  

 

Do ............................................................................  

………………………………………………………………………….. 

Ký tên: .....................................................................  

Ngày ........................................................................  

CUỘC  HẸN  VỚI CÔ CARMEN DIMECH 
NHÂN VIÊN PHÚC LỢI 

Do nhu cầu về dịch vụ phúc lợi ngày càng tăng, 

chúng tôi yêu cầu quí vị làm cuộc hẹn tại văn 

phòng hoặc điện thoại số 9366 8892. Cuộc hẹn của 

quí vị sẽ được xác nhận bởi nhân viên văn phòng 

hoặc cô Carmen Carmen sớm nhất. Xin cảm ơn. 
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