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Tôi rất hài lòng với cách cać học sinh 
chúng ta tiếp cận Học kỳ này về sự 
chuyên cần trong việc học và mặc đồng 
phục của trường với niềm tự hào. Tôi 
đã có nhận nhiều y ́kiến tích cực từ 
cộng đồng, họ cảm thấy rằng điều này 
“đã nâng” cać học sinh lên và mang lại 
cho cać em cảm giác tự hào lớn hơn. 

NAPLAN hiện đã hoàn thành cho thêm 12 
tháng nữa. Năm nay chúng tôi đã được 
chọn để hoàn thành kiểm tra trên mạng 
trực tuyến . Nhìn chung quá trình kiểm 
tra thuận lợi. Các kiểm tra NAPLAN do bộ 
giáo dục tổ chức tiến hành trong 3 ngày 
trong số 200 ngày mà con của qui ́vi ̣đi 
học. Bất kể kết quả như thế nào, tại 
Movelle, chúng tôi vui vi ̀không dạy để 
làm bài kiểm tra mà là chi ̉dẫn những 
điểm con qui ́vi ̣cần. 

Vào thứ ba ngày 11 tháng 6 là ngày 
Chương triǹh Giaó dục. Trọng tâm của 
ngày này sẽ thiết lập mô hình giảng dạy 
tại Movelle. Học sinh sẽ nghi ̉học vào 
ngày này. 

Tuần lễ giáo dục rât́ là thành công !!!! 
Ngày “đi bộ đến trường” của cả nước 
và Tuần lễ Giáo dục đã được tổ chức 
vào tuần rồi. Một tuần lễ rất bận rộn 
với rất nhiều hoạt động cho tất cả giaó 
viên và học sinh. Rât́ cảm ơn đến Giáo 
viên trưởng của chúng tôi, Jessie 
Treherne, đã tổ chức chương triǹh 

trong tuần. Cać hoạt động suốt tuần là 
sáng kiến của Jessie, và đã phối hợp rất 
tốt cho tất cả giaó viên và gia đình 
thưởng thức. 

Xin lưu ý rằng có những gia đình chưa 
trả học phí năm 2019. Các khoản phí 
này hỗ trợ chúng tôi điều hành các 
chương trình và hoạt động bổ sung 
ngoài chương trình giảng dạy hàng ngày 
mà tất cả học sinh đều được hưởng. 
Nếu không có các hoạt động này, 
trường học có thể trở nên nhàm chań 
và mất đi sự hướng thú học tập, chúng 
tôi yêu cầu qui ́vi ̣thanh toań những 
khoản này trước khi bắt đầu Học kỳ 3. 

Đây là một lời nhắc nhở thiện chi ́nữa 
cho tất cả các phụ huynh rằng các chỗ 
đậu xe của nhân viên KHÔNG thể sử 
dụng khi đưa học sinh vào trường hoặc 
đón con về vào cuối ngày. Đây chỉ đơn 
giản là một thông điệp cho sự an toàn 
của mọi người. Chúng tôi có một số lối 
vào trường và phụ huynh không cần 
phải đi qua bãi đậu xe nhân viên. Có 
một số ngày nhân viên phải rời trường 
khoảng 3.10-3.20 chiều để tham dự các 
cuộc họp và chỗ đậu xe cho nhân viên 
hạn chế, nên cần được đảm bảo không 
phải lo lắng về việc trẻ em đi qua hoặc 
cha mẹ đi bộ hoặc lái xe vào cổng. Phụ 
huynh không được phép đỗ xe trong 
bãi đậu xe của nhân viên để đón con. 

CÁC HỌC SINH CHÚNG TA 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

6/6 
Giải Bóng đa ́Nữ 
Tại Balmoral Park, Derrimut 

7/6 
Thể thao liên trường  2019 
9:00 sańg-2:30 chiều 
Tại Trường Cairnlea Park  

10/6 
Sinh nhật Nữ Hoàng 
Nghi ̉lễ 
Học sinh nghi ̉học 

11/6 
Ngày Chương triǹh Giảng dạy 
Học sinh nghi ̉học 

12/6 
Giải Bóng đa ́Nam 
Tại Balmoral Park, Derrimut 

14/6 
Thể thao liên trường 2019 
9:00 sańg-2:30 chiều 
Tại Trường St Lawrence  

20/6 International Special Lunch 

21/6 

Họp Toàn trường 
2:20 chiều tại Phòng GP  
Tham quan Werribee Park 
Mason Tour - Lớp 1-2 
Thể thao liên trường 2019-
Chung kết 

25/6 
Phỏng vâń Phụ huynh-Giaó 
viên 
Học bạ có thể xem trên mạng 

28/6 
Ngày cuối Học kỳ 2 
2:10 chiều tan học 
Ngày Không Đồng Phục 

 

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 

NAPLAN 

NGÀY CHƯƠNG TRIǸH GIÁO DỤC 

TUẦN LỄ GIÁO DỤC 

HỌC PHI ́

AN TOÀN HỌC SINH 

BÁN ĐÔ ̀ NG PHỤC CŨ !!! 
Trường chúng tôi có mo ̣ t so ́  
đo ̀̀ ng phục cũ sẽ bán vào  
Thứ Ba 25 Tháng Sáu 

( Cùng ngày Phỏng va ́n Phụ huynh-
Giáo viên) 

     $ 5 mo ̃ i cái Karen Wood 
Hiệu Trươn̉g  



Tiêu chi ́Movelle School:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Trang 2 

HỒ SƠ NHÂN VIÊN 

Tuần trước là Tuần Giáo dục 2019 và Movelle đã có rất nhiều sự kiện và hoạt động trong suốt cả tuần 
để chào mừng. Các học sinh tại Movelle đã lễ mừng những nghề nghiệp gì các em muốn trở thành khi 
lớn lên. Chúng tôi có tất cả các nghề nghiệp khác nhau bao gồm bác sĩ phẫu thuật thần kinh, công tố 
viên, cầu thủ bóng đá, giáo viên, biên đạo múa, cảnh sát và thậm chí một vài ninja trong đó. 

Các học sinh Lớp 5/6 của chúng tôi đã có một số khách đặc biệt tham dự Triển lãm Nghề nghiệp của các 
em. Các em thích gặp gỡ các thành viên khác nhau trong cộng đồng và tìm hiểu về vai trò và trách 
nhiệm của các ngành nghề khác nhau. Một lời cảm ơn đặc biệt đến Thị 
trưởng của Brimbank Cr Lucinda Congreve, Tiến sĩ Jeremy Watson, Lisa 
Mooney, Mini Lazdag và cô Lowry đã tham dự hội chợ triển lãm. 

Chúng tôi cũng đã có một cuộc thi áp phích, tại cuộc thi này các học sinh 
trình bày thông tin về công việc mơ ước của miǹh và lý do tại sao đó là 
những gì các em muốn trở thành. Xin gửi lời chúc mừng đến những người 
chiến thắng trong cuộc thi, Nhat-Anh Lớp Prep A, Efraim Lớp 2A, T.J Lớp 

3/4A và Nhu Lớp 5A. Tất cả các học sinh đã nhận được một giấy chứng nhận xuất sắc cũng như một phiếu quà 
tặng Smiggle cho những nỗ lực của miǹh. 

Vào thứ sáu, chúng tôi đã tổ chức một ngày hoá trang, chúng tôi thấy một số học sinh mặc trang phục như 
những ngành nghề các em muốn làm khi lớn lên. Mỗi học sinh mặc hoá trang đều chụp ảnh với Hội đồng Instagram của chúng tôi. Những 
bức ảnh này sẽ được hiển thị trong Phòng GP trong thời gian còn lại của chương triǹh, vì vậy qui ́vi ̣hãy đến xem tất cả các bức ảnh tuyệt vời 

cũng như một số hoạt động khác xảy ra trong tuần. 

Tuần lễ Giáo dục Movelle nói chung là một thành công lớn, với rất nhiều hoạt động vui chơi được tiến hành trong 
suốt cả tuần và các học sinh của chúng tôi có thể lễ mừng những gì các em muốn trở thành khi lớn lên. Movelle PS 
muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên cộng đồng và các gia đình Movelle đã hỗ trợ các hoạt động Tuần 
Giáo dục 2019 của chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bậc phụ huynh đã đến và nói chuyện trong các 
lớp học về sự nghiệp của họ và cũng cảm ơn tất cả các gia đình đã tham dự Lớp học mở của chúng tôi. 

Tên: Jessie Treherne 
Chức vụ: Giáo viên Trưởng - Dạy và học 
Món ăn yêu thích: Sôcôla Pretzels 
Sở thích: Chơi bóng bầu dục và cắm trại bên bờ sông.  
Thú cưng: Một con chim tên Harley và một con chó 
tên Digby - cả hai rất ồn ào !!! 
Màu sắc yêu thích: Màu xanh biển 
Nhân vật hư cấu được yêu thích: Aerial của Disney 
phim Nàng Tiên Cá Nhỏ 

Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle:Tôi thích làm việc tại Movelle vì 
nhiều lý do, một là những học sinh tốt bụng, thân thiện mà tôi có thể nói 
chuyện hàng ngày. Tôi thích là thành viên của một cộng đồng trường học 
nhỏ, tôi cảm thấy nó cung cấp cho học sinh và giáo viên cảm giác thân 
thuộc hơn. Mọi người đều hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau, điều này tạo ra 
cách tiếp cận toàn diện hơn cho giáo dục học sinh. Tôi thích là một phần 
của tất cả những thay đổi xảy ra tại Movelle và yêu thích những thử thách 
để trở thành một trong những trường tốt nhất trong mạng lưới của chúng 
tôi. Tôi đã tận hưởng thời gian của tôi ở đây tại Movelle cho đến nay và 
mong muốn tiếp tục thời gian của tôi ở đây để xem những gì chúng ta có 
thể đạt được nhiều hơn !! 

Tên: Melissa Searle 
Chức vụ: Chuyên gia học tập và bao gồm 
Phúc lợi học sinh  

Món ăn yêu thích: Caramello Koalas 
Sở thích: Chạy Marathons 
Thú cưng: Hai chú chó (Boxer - Bella và 
Người chăn cừu Đức - Boof) và một con 
mèo (Ragdoll- Heff) đánh thức tôi dậy lúc 

4:30 sáng MỌI BUỔI SÁNG !!!! 
Màu sắc yêu thích: Hồng và tím 
Nhân vật hư cấu yêu thích: Dory trong Tìm Nemo 
Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle:Thật vinh dự khi là một 
phần của Cộng đồng Movelle. Các học sinh rất vui vẻ và sôi 
nổi, muốn học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau và mặt khác là các phụ 
huynh luôn chào đón và hỗ trợ. Tất cả nhân viên đều nhiệt 
tình và tận tâm giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi coi đó là 
một đặc ân được là một thành viên của ngôi trường đặc biệt 
này và tôi mong muốn được làm việc với tất cả các bạn. 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường 
Trang 3 

LỚP TÊN          KÊT́ QUẢ 

Prep A Sumeyra Dumaz 
 
Declan Marr  

Đã liên tục thực hành bài viết của em ở nhà và cố gắng làm tốt nhất bài học của 
mình trong lớp. 
Cải thiện khả năng nghe trong lớp và làm học chăm chỉ để hoàn thành các bài đã 
cho. 

Prep B Briana Nguyen 
Rayden Tran   

Vì luôn phấn đấu để làm tốt nhất công việc của mình trong mỗi bài học. 
Cải thiện khả năng nghe trong lớp và làm việc chăm chỉ để làm tốt nhất công việc 
của mình. 

1A 
 

Makayla Bao Phan 
 
Marlea Mai 
 
Zinnia Thuale 

Em đo chính xác chiều dài bằng cách sử dụng các đơn vị đo lường không chính 
thức và thước đo, để đo các vật thể trong lớp học. Rât́ giỏi Makayla! 
Thể hiện “toàn bộ cơ thể lắng nghe” và suy nghĩ trong suốt các cuộc thảo luận 
trong lớp và chia sẻ những ý tưởng thú vị với cả lớp. Rât́ giỏi Marlea! 
Em viết những câu chuyện thú vị về những trải nghiệm cuối tuần của em, bao 
gồm chi tiết về 5Ws. Nỗ lực lớn Zinnia! 

1/2A  Palace Tran 
Savanna Berryman 

Kết quả tuyệt vời của em trong vi ̣tri ́gia ́tri.̣ 
Sử dụng các caćh đọc hiệu quả để giúp em ấy cải thiện trình độ đọc của mình. 

2A Thien Nguyen 
Luzain Mir 
Elena Vu 

 Đạt được sáu trên sáu cho bài kiểm tra chính tả của mình. 
Cố gắng hết khả năng để đạt được mục tiêu học tập của mình. 
Tạo kết nối tuyệt vời khi trả lời các câu hỏi trên văn bản Phi hư cấu về gấu túi. 

3/4A Athena Pham 
 
Johnny Nguyen 
Rieana Rustiawan 

Phản ánh về bài văn thuyết phục trước đây của em để cải thiện việc sử dụng các 
tính năng ngôn ngữ. 
Nỗ lực chia sẻ suy nghĩ của mình trong các cuộc thảo luận trong lớp. 
Trả lời phản hồi để cải thiện bài học của mình. 

3/4B Tlal Jadoon 
 
Jackson Nguyen 
 
Hanan Yusuf 
 
 

Hoàn thành bài tập về nhà thêm mỗi tuần. Tlal bắt tay vào bài tập về nhà trước 
khi đến hạn và nỗ lực hết sức để đảm bảo nó hoàn thành. 
Áp dụng các kỹ năng và kiến thức của mình trong môn Toán trong khi học. 
Jackson đã kiên trì với việc học của mình trong suốt thời gian học Toán. 
Phát triển một trong những thế mạnh cá nhân của mình, Hanan đã nhận ra một 
lĩnh vực học tập mà em cảm thấy cần phải cải thiện và đã nỗ lực hết sức để phát 
triển trong lĩnh vực này. 

5A Pepe Nielson 
 
Behzad Razi 
 
Aden Yusuf 

Thể hiện nỗ lực tuyệt vời trong khi thực hành mục tiêu đọc của cô. Pepe nỗ lực 
tuyệt vời! 
Thể hiện nỗ lực tuyệt vời để cải thiện khả năng mô tả các nhân vật trong bài viết 
của mình. Behzad rất nỗ lực! 
Để thể hiện quyết tâm cao để cải thiện bài viết mô tả của mình bằng cách nhân 
cách hóa các đối tượng. Aden nỗ lực rất nhiều! 

56A Quoc Le 
Jayden Phan 
Heba Abdalla 

Giúp cać bạn cộng tác trong các buổi học STEM, nỗ lực rất lớn! 
Có trách nhiệm chia sẻ ý kiến của mình với các bạn cùng lớp, rât́ giỏi! 
Điều tra cấu trúc bài viết trong các buổi Đọc của lớp, hãy tiếp tục cố găńg! 

6A Andy Hang 
 
Imran Sutcu 

Nỗ lực đáng kinh ngạc trong bài thuyết trình của mình, đặc biệt là sự săṕ xếp của 
em đã thể hiện trong đó. Nỗ lực tuyệt vời Andy! 
Luôn là người thành công thầm lặng trong lớp và nỗ lực xây dựng sự tự tin của 
mình. Nỗ lực tuyệt vời Imran ! 



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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