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Số lượng học sinh đăng ký hiện tại của 

chúng tôi cho năm 2020 là 180. Xin lưu ý 

rằng con số này liên tục thay đổi, vì các 

gia đình phấn khởi về sự gia tăng chất 

lượng và tham gia học tập của học sinh 

toàn trường. Cơ cấu trườngchúng tôi cho 

năm tới vẫn chưa được xác lập. Chúng tôi 

sẽ bàn thảo để có cơ cấu tốt nhất thông 

qua Ủy ban tư vấn của chúng tôi. Chúng 

tôi hy vọng sẽ có các Lớp Prep đơn. 

Chúng tôi vẫn đang thiết lập nhân sự cho 

năm 2020. Chúng tôi có một vài giáo viên 

nghỉ phép. Các nhân viên nghỉ phép đến 1 

Tháng 10  họ phải gửi ý định nghỉ phép 

cho năm tới. 

Ngày Chương trình Giáo dục Học kỳ 3 của 

chúng tôi đã được tổ chức vào Thứ Hai 

đầu tiên của Học kỳ 3. Đó là một ngày 

tuyệt vời cho nhân viên của chúng tôi với 

3 trường kết hợp với nhau để chia sẻ kiến 

thức của giáo viên và đường dẫn cho 

chúng tôi trong tương lai. Nhân viên 

Movelle là những người đóng góp xuất 

sắc vào ngày này và các trường khác đã 

ghi nhận chúng tôi phát triển tốt như thế 

nào và những thay đổi chúng tôi đã thực 

hiện rất xuất sắc. Cảm ơn quí vị đã hỗ trợ 

cho việc tu nghiệp của nhân viên chúng 

tôi trong năm 2019. Ngày tu nghiệp tiếp 

theo của chúng tôi sẽ được tổ chức vào 

Thứ Hai ngày 4 tháng 11 (một ngày trước 

Melbourne Cup). 

Chương trình học bổng lớp Vỡ lòng đã 
được nhận đơn. Nếu quí vị có một con 
vào lớp Vỡ lòng và cần đăng ký nhập học 
cho con mình, vui lòng đăng ký càng sớm 
càng tốt để chúng tôi có thể sắp xếp lớp 
học. Mục tiêu của chúng tôi là giữ quy mô 
lớp học có số lượng học sinh thấp để tối 
đa hóa cơ hội học tập cho các học sinh. 

Vào Thứ hai ngày 5 Tháng 8, 

tại trường tiểu học Movelle, 

chúng tôi sẽ tổ chức lễ mừng 

sự kiện tất cả chúng ta đều 

’100 ngày thông minh hơn’ !!! 

Vì vậy, chúng tôi đã quyết định rằng vào 

ngày này, chúng tôi sẽ có một họp mặt 

toàn trường trong Phòng Thể dục tuyệt 

vời của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bắt đầu lễ 

chính thức vào lúc 9:15 sáng với màn 

trình diễn Lớp Vỡ lòng không thể bỏ qua, 

sau đó, các lớp sẽ diễu hành trình diễn 

100 ngày hoặc trong trang phục 100 ngày. 

Chúng tôi mong muốn kết thúc sự kiện 

này lúc 10:15 sáng. Tất cả phụ huynh / 

người giám hộ / thành viên gia đình được 

khuyến khích tham dự buổi lễ này. 

Chúng tôi yêu cầu quí vị hỗ trợ con mình 

làm một cái gì đó với ’100 là chủ đề hoặc 

phục trang trông giống như 100 tuổi. 

Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan 

đến sự kiện này, xin vui lòng nói chuyện 

với giáo viên lớp học con mình 

Chúng tôi rất mong được lễ mừng cùng 

quí vị! 

KẾ HOẠCH  

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

5/8 

100 Ngày Thông minh hơn 
Họp Toàn Trường 
Thứ hai 9:15 sáng tại phòng 
Thể dục 
(Không họp Toàn trường vào 
Thứ sáu 2 Tháng tám) 

10-
18/8 

Tuần lễ Khoa học Quốc gia 
2019 

12/8 
Lớp 3-6 Hội thảo Khoa học 
Pháp y  

15/8 

Teeth On Wheels 
Tham quan Lớp 6  
Chương trình Hợp tác Học 
tập của Đại học Melbourne 
Tại Trung tâm Nghiên cứu 
Thanh nhiên 

17-
23/8 

Tuần lễ Sách CBCA  
Chủ đề Reading Is My Secret 

21/8 
Chương trình Thực nghiệm 
Lớp Vỡ lòng-6 Toán học Thế 
Giới 

22/8 

Diễu hành SÁCH 
Bao gồm Họp Toàn trường  
9:15 sáng—11:00 sáng tại 
phòng Thể dục 
((Không họp Toàn trường 
vào Thứ sáu 23 Tháng tám) 

23/8 Teeth On Wheels 

29/8 Gian hàng Ngày của Cha 

4/9 
‘Trở nên Can đảm’  
Brainstorm Production 

11/9 

Ngày Sắc màu Bóng đá 
 
 
Ăn trưa đặc biệt Bóng đá 
Ngày Không Đồng Phục 
Quyên tặng một đồng tiền 
cắc vàng 

 

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 

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

HÃY ĐOÁN XEM ĐIỀU GÌ?? 

NGÀY CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

15 THÁNG BẢY 



Tiêu chí trươ ̀ng Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

HỒ SƠ NHÂN VIÊN 

‘ 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    
Brainstorm 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. 

Trang 2 

Tên: Connie Messina 
Chức vụ: Giáo viên Lớp 3/4A 
Món ăn yêu thích: Peppermint Bubbly 
Thú cưng: Rambo the Golden Retriever 
Màu sắc yêu thích: Hồng, Xanh lá và 
bất cứ thứ gì lấp lánh. 
Sở thích yêu thích: Nâng tạ thực sự 
nặng và chơi bóng rổ. 

Nhân vật hư cấu yêu thích: Rafiki (Khỉ trong Vua sư tử) 
Ông nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta chỉ có thể học hỏi từ 
quá khứ, đôi khi nó là một bài học hay và đôi khi nó là một 
bài học đau đớn và cũng nhắc nhở chúng ta rằng sự kỳ 
diệu đó xảy ra khi chúng ta ở thời điểm hiện tại. 
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: Tôi thích làm việc 
tại Movelle vì tôi được làm việc gần gũi với từng nhân viên 
và tôi biết mọi học sinh. Trở thành một cộng đồng nhỏ 
hơn có nghĩa là sự liên kết cộng đồng nhiều hơn. Tôi rất 
hạnh phúc biết rằng tôi đến làm việc mỗi ngày, được hỗ 
trợ và được đánh giá là thành viên của các giáo viên. Tôi 
cũng yêu các học sinh tại Movelle. Các em luôn luôn đặt 
100% nổ lực và đang học tập cách suy nghĩ về hành động 
của mình để trở thành thế hệ tiếp theo của những người 
thành đạt trẻ tuổi tài năng. Mỗi ngày tại Movelle là một 
điều gì đó mới mẻ và thú vị với nhiều tiếng cười và học 
tập. Movelle không chỉ được cảm thấy như một cộng 
đồng, mà được cảm thấy giống như một gia đình. 

Tên: Rachel Taverna 
Chức vụ: Hiệu Phó 
Món ăn yêu thích: Lasagne & 
Thịt lợn 
Sống ở nhà tôi: tôi, chồng tôi, 
con trai 3 tuổi / Mason , Basil 
Terrier Malrier của chúng tôi 
và 5 con gà. 
Màu sắc yêu thích: Màu xanh 
Sở thích yêu thích: Bắt đầu 

sáng tạo và làm mọi thứ, đi nghỉ lễ, đọc sách! 
Phần yêu thích của tôi về làm việc tại Movelle: 
Hầu hết tôi thích làm quen với các học sinh và gia 
đình của họ. Movelle là một nơi rất đặc biệt mỗi 
ngày các học sinh luôn vui vẻ mỉm cười và nói xin 
chào, và cách cư xử mà học sinh thể hiện với tôi 
mỗi ngày đều rất ấn tượng. Giáo viên của chúng tôi 
ở đây làm việc chăm chỉ mỗi ngày để cung cấp việc 
học tập tốt nhất cho học sinh, và điều đó tôi thực 
sự cảm thấy như một gia đình. 
Một vài điều bạn không biết về tôi: Tôi lớn lên ở 
một thị trấn nhỏ tên là Nagambie và ngôi nhà của 
chúng tôi nằm trên sông nơi chúng tôi đã bơi và 
trượt nước khi chúng tôi có thời gian. 
Điều tôi mong chờ nhất: Có em bé, sẽ được ra đời 
trong Tháng 10 này. 





 
 

 
 
 

Tác giả Angela Trần 

 
Vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 6, lớp 1 và 2, đã đến biệt thự Werribee vì chúng 
tôi đang tìm hiểu về lịch sử. Đầu tiên chúng tôi đến phòng giặt và chúng tôi đã 
thử giặt quần áo. Sau đó chúng tôi đến trang trại, chúng tôi thấy gà và chúng 
tôi cũng thấy cây. Tiếp theo, chúng tôi đi vào biệt thự, chúng tôi thấy phòng 
ngủ, nhà bếp, thư viện, phòng ăn, phòng nghệ thuật, bàn ăn sáng và phòng trẻ 
em. Trong phòng trẻ em, chúng tôi thấy một ngôi nhà búp bê, búp bê trẻ em, 
cũi trẻ em và một cái bảng phấn để học. Cuối cùng chúng tôi đã trở lại trường 
học. Thật tuyệt vời! 
 

 

Tác giả Sahara Rustiawan 
 
Vào thứ sáu, các học sinh lớp và hai  đã đến biệt thự Werribee và thật vui! Điều 
đầu tiên chúng tôi được xem là một phòng ngủ và mọi người nói, ‘WOW !! Hiện 
sau đó chúng tôi thấy một người giúp việc và cô ấy nói những gì người giúp việc 
phải làm. Sau đó, chúng tôi đi vào phòng giặt và chúng tôi phải giặt đồ theo cách 
xưa. Sau đó, chúng tôi đã đi vào bên trong Dinh thự và đó là NƠI TUYỆT VỜI VÀ 
HẤP DẪN !! Tiếp theo chúng tôi có thêm mười phút để khám phá lên cầu thang. 
Sau đó, các học sinh Lớp 1 và 2 trở lại trường học. Tôi thích đến biệt thự 
Werribee vì chúng tôi được học về những gì trong quá khứ. 
 

Tác giả Kirk Avatarovski 
 
Vào thứ sáu, ngày 21 tháng 6, các học sinh lớp một và hai đã đến biệt 
thự Werribee. Đầu tiên, chúng tôi đi xe buýt Ethan và tôi chơi I-spy. 
Tiếp theo chúng tôi đã có buổi ăn nhẹ. Sau đó chúng tôi đi đến nhà vệ 
sinh. Khi chúng tôi đi vào bên trong có một người giúp việc giặt ủi. 
Chúng tôi đã thực hiện các hoạt động và điều yêu thích của tôi là sử 
dụng máy giặt. Sau đó chúng tôi đi đến trang trại. Chúng tôi thấy mọi 
người giúp đỡ tại trang trại. Tiếp theo chúng tôi thấy một túp lều của 
các người đàn ông. Sau đó chúng tôi đến biệt thự và nó có 60 PHÒNG! 
Chúng tôi khám phá tầng dưới. Sau đó chúng tôi ăn trưa. Sau khi chúng 
tôi trở lại biệt thự và sau đó chúng tôi về nhà. Chúng tôi đã đến đó bởi 
vì chúng tôi đang tìm hiểu về quá khứ. 

 

Tác giả Ethan Lê Ngô 

 
Vào thứ sáu, lớp học của tôi đã đi đến biệt thự Werribee. Đầu tiên khi 

chúng tôi đến đó, chúng tôi đã đi đến nhà vệ sinh. Sau đó, chúng tôi đã đi 

đến trang trại và có cây ở đó. Sau đó chúng tôi đi chụp ảnh. Tiếp theo 

chúng tôi đi vào biệt thự và chúng tôi thấy nơi người giúp việc nấu ăn. Cuối 

cùng chúng tôi đã trở lại trường học. Chúng tôi đã đến biệt thự của       

Werribee để tìm hiểu về quá khứ và hiện tại và so sánh sự khác biệt trong 

cách chúng tôi sống. Thật là vui !!! 



Tin tức phấn khởi! Teeth on Wheels sẽ trở lại trường chúng ta cho chuyến chăm sóc 
răng miệng định kỳ 6 tháng cho học sinh.  

Teeth On Wheels rất hào hứng được trở lại trường tiểu học Movelle vào ngày 15 
23 Tháng Tám 2019!  

Quí vị vui lòng điền đơn càng sớm càng tốt nếu quí vị có nộp đơn vào đầu năm!  

Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi gì về đơn cho phép con quí vị có cuộc hẹn khám răng hãy liên lạc đội ngũ Teeth on Wheels số (03) 
9338 1191. 

Để điền đơn cho phép sớm hơn quí vị có thể hoàn tất đơn trên trang mạng theo đường dẫn dưới đây.  

Mất khoảng 5 phút để hoàn tất và giúp giảm số lượng giấy sử dụng,  chúng tôi tham gia giúp cải thiện tốt môi trường. 

https://teethonwheels.com.au/consent-eform 

Presented by The Fathering Project                 

in partnership with Movelle Primary 

School 

Pizza and Paper Planes! 

We value our Dads or Adult Male Role 
models here at Movelle Primary and 
would like to celebrate this with you 
and your child! 

Who:      Dad or Adult male role model 

When:    Tuesday 27th August 

Time:     5:00pm-6:00pm 

Where:  Movelle Primary School, GP Room 

Cost:      FREE (incl. Pizza, drink and 3x paper for     
      planes) 

RSVP:    Friday 23rd  August  

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteethonwheels.com.au%2Fconsent-eform&data=02%7C01%7Ctaverna.rachel.l%40edumail.vic.gov.au%7Cf9194f424b034890482308d6fab1998d%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C1%7C636972038043493325&sdat


                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   
Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Jordan Do  
 
Khloe Nelson  

Nỗ lực học trong môn Toán khi học đếm nhảy 10 đơn vị.  Jordan giỏi lắm! 

Thái độ luôn tích cực của cô ấy trong lớp, Khloe luôn nở nụ cười trên khuôn mặt! 

Prep B Sophie Mitrovski  
 
 
Brianna Nguyen  

Em có sự chú ý về chi tiết, em áp dụng cho tất cả các bài làm của mình. Sophie đang 
học chăm chỉ để tăng số lượng  bài viết mỗi tuần và phát âm những từ của của mình. 
Rất giỏi Sophie! 

Là một học sinh tuyệt vời luôn cố gắng làm hết khả năng. Hãy tiếp tục cố gắng Brianna. 

1A 
 

Lydia Khenglawt 
 
Jessica Ng 

Sử dụng từ vựng mới trong câu. 
 
Trở thành người học tập tuyệt vời và mẫu điển hình cho các học sinh khác. 

1/2A  Samiya Samiya 
 
Jacky Pham 

Luôn luôn theo lời hướng dẫn của giáo viên và cố gắng hết khả năng! 
 
Là người học tập có trách nhiệm và hoàn tất bài làm của mình. 

2A Sefo Nielsen 
 
Harmony Suamasi 

Học tập dựa trên mục tiêu học tập của mình và tiến lên cấp độ cao hơn về đọc.  
 
Học tập dựa trên mục tiêu học tập của mình và tiến lên cấp độ cao hơn về đọc.  

3/4A Aisha Boswel 
 
 
Phuoc Le 
 
 
Enny Nuumaalii 

Luôn luôn hoàn tất bài làm của em và sẵn sàng học tập. Aisha sáng tạo và đặt 100% nổ 
lực vào mọi việc em làm. 
 
Luôn luôn đến lớp sẵn sàng học tập và cổ vũ bạn học của mình. Phuoc tiếp tục tự thử 
thách mình trong việc học và là học sinh gương mẫu trong Lớp 3/4A. 
 
Có một tuần nghỉ học do đi nghỉ cùng gia đình và trở lại trường em đã theo kịp toàn bộ 
bài học của mình vào ngày thứ hai đi học.  

3/4B Grace Farrell 
 
Kristina 
Stojanovska 
 
Katlin Xuereb 

Là một thành viên có giá trị trong lớp. Grace luôn luôn sẵn sàng giơ tay và giúp đỡ. 
 
Tự phản ánh bản thân là người học và thực hiện một số thay đổi tích cực để cải thiện 
việc học. 
 
Phát triển sự tự tin để tham gia thảo luận trong lớp và chia sẻ những ý tưởng có giá trị 
của em. 

5A Mahkus Fitu  
 
Behzad Razi  

Sử dụng các tư liệu của mình như một sắp xếp đồ họa để sắp xếp tốt hơn các ý tưởng 
của em. 
Thích thú khởi đầu tốt học kỳ và thể hiện khả năng thích ứng của mình.  

56A Jayden Hill  
 
Jayden Phan 
 
Havana Huynh   

Chăm chỉ để xuất bản bài văn thuyết phục của em. Nỗ lực tuyệt vời!  
 
Bài viết tiểu sử về ông Tom Holland, chi tiết tuyệt vời! Rất giỏi! 
 
Khám phá khái niệm tự do và bị giam cầm và chia sẻ những hiểu biết của em với các 
bạn cùng lớp! 

6A Eleka Shih 
 
Darren Tran 

Nỗ lực của em, tổ chức và học tập trong môn học Điều tra. Nỗ lực tuyệt vời! 
 
Nỗ lực đặt nổ lực của mình các bài văn trong chương trình Writers Workshop. Nỗ lực 
tuyệt vời! 
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                 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 

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,

