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Đội trưởng của trường tham gia vào các 
mô hình vai trò tích cực, hỗ trợ các buổi 
họp toàn trường, chương trình tham 
quan trường học, là một phần không thể 
thiếu trong các lễ kỷ niệm đặc biệt và 
thực hiện một loạt các nhiệm vụ như thay 
đổi bảng thông báo xung quanh trường. 

Quy trình tuyển chọn Đội trưởng trường 
được thiết lập theo các quy trình lựa 
chọn nơi làm việc. Sau khi phổ biến trong 
lớp, các học sinh khao khát trở thành đội 
trưởng chuẩn bị viết đơn sau đó được 
Hiệu trưởng và Hiệu trưởng phó lên danh 
sách và tham khảo ý kiến của các giáo 
viên trong lớp. Các ứng viên lọt vào danh 
sách tham gia phỏng vấn và 4 học sinh đã 
được Hiệu trưởng chọn. 

Chúc mừng đến các đội trưởng trường 
chúng tôi năm 2020  

Tony T, Prisilla K, Adrian M & Sophie N 

Chúc mừng đến các đội trưởng đội năm 
2020 

Topaz – Pepe & London 

Sapphire – Anna & Alanah 

Emerald – Quoc & Rabet  

Ruby – Mahkus & Julie     

Xin nhắc nhở rằng Trường tiểu học 
Movelle giống như hầu hết các trường 
học ở Victoria áp dụng đồng phục trường 
bắt buộc cho tất cả học sinh. Đồng phục 
của chúng tôi củng cố niềm tự hào của 
học sinh về ngoại hình của mình, phát 
triển ý thức về sự gắn bó cộng đồng và hỗ 
trợ phát triển niềm tự hào đại diện cho 
trường học của mình. 

Tại buổi họp toàn trường hôm nay, tất cả 
học sinh đều được nhắc nhở về mục đích 
có đồng phục của trường và những người 
mặc đồng phục toàn trường được công 
nhận. Kể từ học kỳ tới, những học sinh 
không mặc đồng phục trường, sẽ có 
thông báo nhắc nhở thân thiện cho phụ 
huynh / người giám hộ. Bất kỳ mối quan 
tâm về đồng phục Movelle xin vui lòng 
liên hệ với giáo viên lớp học của con quí 
vị. 

Danh sách trọn bộ đồng phục và thông tin 
có trên website trường. 

SWPBS (Hỗ trợ hành vi tích cực toàn 
trường 
GIÁ TRỊ MỚI HIỆN TẠI ĐƯỢC THIẾT LẬP 
TẠI MOVELLE 
Năm ngoái, với tư cách là Cộng đồng 
Movelle, chúng tôi đã bỏ phiếu về các giá 
trị trường học và biểu tượng trường học 
mới của chúng tôi. 
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng 
các bảng hiệu bên trong và bên ngoài của 
trường hiện đang được dựng lên xung 
quanh ngôi trường tuyệt vời của chúng 
ta, với biểu tượng Ramsey đại diện cho 4 
Giá trị RRRR của chúng tôi. 
Chúng tôi cũng đã ra mắt hệ thống công 
nhận Ramsey Awards, 
nghĩa là học sinh được 
khen thưởng vì đã hiển thị 
các giá trị trường học mới 
của trường. Những 
phiếu thưởng này có thể 
được tích lũy và đổi lấy  
phần thưởng ở trường 
Cuối cùng, chúng tôi có tin 
tức thú vị trong nhiệm kỳ 
tới về hệ thống Công nhận 
này tại Movelle, vì vậy hãy 

theo dõi và xem ... 
Melissa Searle và Nhóm SWPBS. 
 

LÃNH ĐẠO HỌC SINH CỦA CHÚNG 

TÔI NĂM 2020 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

9/3 
Lễ Lao Động 
Học sinh nghỉ học 

13/3 
Thể thao Liên trường Học kỳ 
1 
9:00 sáng  

16/3 

Lớp 5-6 Tham quan BioCats  
8:10 sáng sân vận động 
GMHBA Kadinia Park, 
Geelong 

18/3 
Lớp 1-2 Tham quan Bảo 
tàng Melbourne  
9:00 sáng-3:00 chiều 

20/3 
Chung kết Thể thao Liên 
trường Học kỳ 1  

25/3 

2020 Math Games—Thực 
tập 
12:30chiều—1:30 chiều tại 
Thư viện 

26/3 

Họp Toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP  
Hoan nghênh mọi người 
tham dự 

27/3 

Lớp 3-6 Athletics Carnival 
tại Keilor Athletics Track 
Ngày cuối Học kỳ 1 
2:10 chiều tan học 

 

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 

                https://www.facebook.com/movelleps5139 

CÁC GIÁ TRỊ TRƯỜNG 

ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG MOVELLE 



Tiêu chí trường Movelle:                        Tôn trọng,                                                  Trách nhiệm,               

HỒ SƠ ĐỘI TRƯỞNG TRƯỜNG 

Trang 2 

Tên: Sophie Nguyen 

Lớp: 6 

Màu đội: Topaz 

Tôi sống cùng: cha mẹ tôi 

Thức ăn yêu thích: Sushi 

Hoạt động yêu thích: bơi lội, bóng rổ và 
chơi dương cầm. 

Tại sao tôi thích Movelle: Tôi thích Movelle bởi vì thầy cô 
ở đây luôn hổ trợ học sinh và giáo viên tạo việc học thú vị 
vì vậy các học sinh thích học . Cuối cùng, tôi yêu Movelle 
bởi vì mỗi thành viên tại Movelle tôn trọng mọi người 
trong trường. 

Điều tôi mong đợi khi trở thành đội trưởng trường: Điều 
tôi mong đợi khi là đội trưởng trường là giúp đỡ mọi người 
xây dựng sự can đảm của họ, tạo các học sinh mới cảm 
thấy được hoan nghênh và tạo trường chúng ta thành một 
nơi tốt hơn. 

Tên: Prisilla Khenlawt 

Lớp: 6—5/6A 

Màu đội: Sapphire 

Tôi sống cùng: cha mẹ tôi, 3 em gái và cậu tôi. 

Thức ăn yêu thích: các loại nui, cơm chiên và 
Hungry Jack. 

Hoạt động yêu thích: nhảy xa và chơi cùng các 
bạn tôi. 

Tại sao tôi thích Movelle: Tôi thích Movelle bởi vì là nơi an 
toàn, mọi người làm việc tốt cùng nhau mọi lúc và tôi có tôi có 
những thầy cô, bạn học tuyệt vời tử tế và quan tâm. 

Điều tôi mong đợi khi trở thành đội trưởng trường: Bởi vì đó là 
điều mà một học sinh mong muốn. Thầy cô và tôi thích điều đó 
bởi vì tôi muốn trở thành một giáo viên và kiến trúc sư khi tôi lớn 
lên. Ngoài ra tôi có thể giúp đỡ mọi người và trẻ nhỏthan me and 
help them improve and become captain one day. 

Tên: Adrian Mai 

Lớp: 6 

Màu đội: Emerald 

Tôi sống cùng: cha mẹ tôi, hai em trai, một em 
gái và dì tuyệt vời của tôi. 

Thức ăn yêu thích: gà chiên với cơm. 

Họat động yêu thích: bơi lội, ngủ và chơi với 
các em trai của tôi. 

Tại sao tôi thích Movelle: Tôi thích Movelle bởi vì có thể nó là 
một ngôi trường nhỏ nhưng có chất lượng và mọi người luôn tốt. 

Điều tôi mong đợi khi trở thành đội trưởng trường: Tôi mong 
đợi được nói trước trường. 

Tên: Tony Tran 

Lớp: 6—5/6C 

Màu đội: Topaz 

Tôi sống cùng: cha mẹ tôi, các chị tôi My-
An và Lily, thú cưng của tôi—một con chó. 

Thức ăn yêu thích: thức ăn Việt Nam. 

Họat động yêu thích: bơi lội, chơi với con 
chó của tôi, chơi game và học. 

Tại sao tôi thích Movelle: Tôi thích Movelle bởi vì tôi có 
thời gian tuyệt vời tại trường với các học sinh và thầy cô 
luôn tử tế. 

Điều tôi mong đợi khi trở thành đội trưởng trường: Tôi 
mong đợi các sự kiên sắp đến khi là đột trưởng trường. Ví 
dụ như: Lễ Anzac  



Tại Trường tiểu học Movelle, chúng tôi rất coi trọng sức khỏe, sự an toàn và sức 
khỏe tinh thần của học sinh và nhân viên. Bắt nạt trong bất kỳ hình dạng hoặc 
hình thức là không thể chấp nhận. 

Vào năm 2020, chúng tôi sẽ lại tham gia Ngày Quốc gia Hành động chống Bạo 
lực và Bắt nạt. Điều này sẽ thấy trường tiểu học Movelle, tham gia vào các hoạt 
động và thảo luận liên quan đến các vấn đề xung quanh bắt nạt và bạo lực vào 
ngày 20 tháng 3. 

Tất cả học sinh được yêu cầu mặc màu cam vào ngày này và sẽ nhận được dây 
đeo cổ tay và ruy băng “Không Bắt nạt dưới mọi hình thức!” . Các em sẽ được 
khuyến khích đeo suốt cả ngày, để cho thấy rằng các em chống lại bắt nạt và 
bạo lực. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin xung quanh việc xác định bắt nạt, lời 
khuyên của cha mẹ về cách xử lý các tình huống mà bạn nghĩ rằng con bạn có 
thể bị bắt nạt, hoặc ngược lại, nơi bạn nghĩ rằng con bạn có thể tham gia vào 
hành vi giống như bắt nạt. 

Học sinh sẽ được cung cấp lời khuyên về cách xác định và hành động chống lại 
bắt nạt và cách đứng lên và giúp đỡ nếu họ chứng kiến người khác bị bắt nạt. 

Trang web www.bulondernoway.gov.au là một nguồn thông tin tuyệt vời cho các bậc cha mẹ xung quanh sự bắt nạt, tôi cũng 
cung cấp bao gồm các trang web như Beyond Blue và Kids Help Line để được hỗ trợ nếu cần. 

 

Trân trọng, 

 

Melissa Searle 

Movelle Primary đã bắt đầu chương trình Hands on Learning 
vào tuần trước. 
Xin chúc mừng cho Noah, Alex, Jayden, Charlie, Jackson, Xavier, 
Tlal và Ezekeil tham gia chương trình năm nay. Chúng tôi bắt 
đầu làm những chiếc ghế dài cho bạn học, bảng ký hiệu nhóm 
cho phòng học tập và vào tuần tới Caroling Springs Bunnings sẽ 
đến Movelle để giúp chúng tôi bắt đầu vườn rau mới. Chúng 
tôi đã có một vài tuần bận rộn và sẽ có nhiều niềm vui hơn sẽ 
đến. 



Hôm nay chúng tôi chính thức bắt đầu hai chương trình tuyệt vời tại trư\ờng tiểu học Movelle; 

Geography at Home cho học sinh Lớp 5 của chúng tôi và The Better Buddies Program cho học sinh Lớp 6 của chúng 
tôi. 

Chương trình Alannah và Madeline Foundation Better Buddies  

Chương trình Better Buddies hoạt động bằng cách ghép các học sinh trong năm đầu tiên ở trường tiểu học với một 
người bạn lớn tuổi hơn với mục đích giúp các học sinh nhỏ tuổi cảm thấy an toàn, được trân trọng và được kết nối 
với cộng đồng trường học. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 95% hiệu trưởng tuyên bố rằng Better Buddies đã giúp tạo ra một trường học thân thiện 
và chu đáo hơn. Chương trình này sẽ tiến hành mỗi tuần, các cặp bạn sẽ tham gia vào các hoạt động khác nhau. 
Chúng tôi sẽ có một ngày đặc biệt nâng cao nhận thức về nền tảng này cho đến cuối học kỳ này. 

Geogaphy at Home 

Đồng thời, các học sinh Lớp 5 của chúng tôi đang làm việc với Artesian Jo Mott, người đến từ Hội đồng Brimbank 
Shire. Jo sẽ thực hiện các buổi nghệ thuật tuyệt vời trong năm tuần tới, tập trung vào Địa lý. 

Chúng tôi vô cùng may mắn khi có Jo với chúng tôi trong 6 tuần tới. Tuần này học sinh khám phá quả cầu, hình 
dung về bản thân và các mối quan hệ không gian với di sản gia đình.  
Các em bắt đầu tạo ra những quả cầu bằng bột giấy lớn, phân tích 
bản đồ và xác định danh tính cá nhân của chính mình trên bản đồ 
này. Học sinh sẽ mang kiến thức mới này về nhà để khám phá thêm 
về vị trí của mình trên thế giới. 





Mười cách để giảm nguy cơ mắc coronavirus 

 Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dưới vòi nước chảy, 

trong ít nhất 20 giây. Lau khô bằng khăn giấy hoặc máy sấy 

tay. 

 Cố gắng không chạm vào mắt, mũi hoặc miệng của bạn. 

 Che mũi và miệng bằng khăn giấy khi bạn ho hoặc hắt hơi. 

Nếu bạn không có một cơn ho hay hắt hơi vào tay áo hoặc 

khuỷu tay trên. 

 Cô lập chính mình ở nhà nếu bạn cảm thấy bị bệnh. Nếu bạn 

dùng thuốc đảm bảo bạn có đủ nguồn cung cấp. 

 Gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình trước nếu bạn cần chăm sóc 

y tế. Họ sẽ cho bạn biết phải làm gì. 

 Tiếp tục thói quen lành mạnh: tập thể dục, uống nước, ngủ 

nhiều và giờ là lúc bỏ thuốc lá. Gọi số Quitline 137 848. 

 Đừng đeo khẩu trang nếu bạn khỏe. 

 Mua một loại thuốc khử trùng tay chứa cồn với hơn 60% cồn. 

 Hãy tiêm phòng cúm (có sẵn vào tháng Tư). 

Bắt tay là sự chọn lựa! 

Coronavirus là gì? 
Virus corona là một họ virus lớn có thể gây bệnh ở động vật 
hoặc người. 

Coronavirus (COVID-19) là một loại vi-rút mới có thể gây nhiễm 
trùng ở người, bao gồm cả bệnh hô hấp nghiêm trọng. 

Các coronavirus được phát hiện gần đây nhất gây ra bệnh 
coronavirus COVID-19. 



                               Kiên cường,                                                                                             Mối quan hệ  
Trang 7  

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Mickaylee Dabu  
 
Ryan Mai  

Luôn có thái độ tích cực đối với việc học và là một người bạn trong lớp ân cần và tử tế. Rất giỏi 
Mickaylee! 
Nỗ lực lớn trong hai tuần qua để cải thiện tập trung lắng nghe và đóng góp cho các cuộc thảo 
luận trong lớp học. Đáng khen Ryan! 

Prep B GideonThuale 
Asra Yusuf 

Thể hiện sự tự tin lớn trong lớp bằng cách luôn trả lời các câu hỏi trong quá trình học. 
Luôn luôn là thành viên đóng góp tích cực cho các cuộc thảo luận tại lớp. Em luôn cố gắng hết 
sức và tập trung lắng nghe . 

1/2 A 
 

Nhat-Anh Le 
 
Rueben Lay 
 
Angela Van 

Thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm tuyệt vời mọi lúc trong lớp học của chúng tôi. 
Nhat-Anh luôn sẵn sàng cho việc học và là một điển hình mẫu tuyệt vời trong lớp. 
Nỗ lực siêu hạng của em trong việc lắng nghe và xác định tiếng của các từ trong các bài viết 
trong lớp . Rueben đã cho thấy sự kiên trì lớn với công việc này. 
Là người thành công thầm lặng tuyệt vời trong lớp học của chúng tôi và thể hiện tất cả các giá 
trị Movelle mỗi ngày. Rất giỏi Angela vì luôn nỗ lực hết khả năng! 

1/2 B Simran Grewal 
 
Brendan Tran 

Thể hiện kiến thức tuyệt vời về vị trí giá trị bằng cách sử dụng MAB để hiển thị hàng chục và 
đơn vị. 
Luôn hoàn thành bài trong lớp học và tạo ra chất lượng học tập cao. Hãy tiếp tục cố gắng  
Brendan! 

1/2 C Arella Garlito 
Bless Lokodu 
Annabel Tran 

Nhiệt tình tuyệt vời, em thể hiện qua tất cả việc học của mình. 
Cách quan tâm, em lo lắng cho các bạn cùng lớp của mình. 
Cách tôn trọng, em cư xử với các bạn cùng lớp và môi trường học tập của chúng tôi. 

3/4A Kirk Avtarovski 
 
Aisha Boswell 
 
Roopkamal Sra 

Thực hiện theo phản hồi của giáo viên, bằng cách đặt vấn đề và đưa giải pháp cho bài tường 
thuật của mình trở nên thú vị hơn. 
Đạt được điểm cao hơn trong bài kiểm tra toán học, khi điểm số ban đầu của em đã XUẤT 
SẮC! 
Xác định và kết hợp cảm xúc với các tình huống phù hợp. 

3/4B Benjamin Cooper 
 
Sahara Rustiawan 
 
Sefo Nielson 

Chứng minh giá trị về các mối quan hệ. Benjamin đã và đang hỗ trợ các học sinh trong lớp sắp 
xếp và sẵn sàng cho việc học tập. 
Chứng minh giá trị về các mối quan hệ. Sahara đã và đang hỗ trợ các học sinh trong lớp sắp 
xếp và sẵn sàng cho việc học tập. 
Thể hiện giá trị về trách nhiệm. Sefo đã nỗ lực đến trường gần như mỗi ngày và cho thấy em 
đã sẵn sàng cho việc học mỗi buổi. 

3/4C Luzain Mir 
Elena Vu 

Tiếp tục học chăm chỉ môn toán học và kiên cường trong học tập. 
Xây dựng mối quan hệ tích cực với bạn cùng lớp và luôn cố gắng hỗ trợ họ. 

5/6 A Heba Abdalla 
 
Poly Jonathan  
Anitelea 
Beyonce Mai 
 

Thể hiện nỗ lực tuyệt vời để mở rộng kiến thức của em về việc đặt các số thập phân trên dãy 
số và là một người bạn cùng học xuất sắc của lớp 6. Nỗ lực tuyệt vời Heba! 
Có một khởi đầu tuyệt vời cho lớp 6. Mức độ quyết tâm và tôn trọng của P.J là những ví dụ 
tuyệt vời cho tất cả các bạn học của em. Nỗ lực tuyệt vời P.J! 
Thể hiện quyết tâm cao độ để làm cho mọi thành viên trong lớp chúng tôi cảm thấy được chào 
đón và thoải mái. 

5/6 B Pepe Nielsen 
Enny Nuumaalii 
Jayden Phan 

Nỗ lực của em hỏi, trả lời và có một loạt các câu hỏi trong khi đọc độc lập. 
Kiên trì hỗ trợ, và thể hiện lòng tốt đến người khác. 
Thực hiện phản hồi để kiểm tra câu trả lời của em khi đổi tên số. 

5/6 C TJ Aleni 
Sariah-Leigh Searle 
Johnny Nguyen 

Bài làm tuyệt vời với QAR và đã cố gắng hết sức trong tất cả các công việc của mình. 
Tham gia đọc và viết và nỗ lực đóng góp tuyệt vời của em để thảo luận trong lớp. 
Có thái độ tuyệt vời và đã cố gắng hết sức thể hiện sự kiên cường trong các hoạt động toán 
học. 
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LỊCH HỌC KỲ 2020 

Học kỳ 1 

28 Tháng 1 đến 27 Tháng 3 
Các Giáo viên bắt đầu 28 Tháng 1 
Lớp 1-6 bắt đầu 29 Tháng 1 
Lớp Vỡ lòng bắt đầu 30 Tháng 1 

Học kỳ 2 14 Tháng 4 đến 26 Tháng 6 

Học kỳ 3 13 Tháng 7 đến 18 Tháng 9 

Học kỳ 4 
5 Tháng 10 đến 18 Tháng 12L 
HỌC KỲ 2020 

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 2021 
 

Nếu quí vị có con được 5 tuổi  
vào ngày 30 Tháng Tư 2021 

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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