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Quí Phụ huynh thân mến, 

Chúng ta đang vào cuối năm học 2018, 

tôi muốn gửi lời chúc đến quí vị một 

mùa Giáng sinh hạnh phúc và an lành. 

Học tập chăm chỉ suốt năm, các học 

sinh sẵn sàng có kỳ nghỉ và cơ hội để 

nạp năng lượng (trong khi đó, không 

nghi ngờ nó sẽ làm hao năng lượng của 

quí vị!). Chúng tôi đã có một năm bận 

rộn và hiệu quả tại Movelle với nhiều 

sáng kiến thú vị mới đang được chuẩn 

bị sẽ thực hiện trong năm 2019.  

Các chương trình biểu diễn văn nghệ 

Giáng sinh cuối năm của chúng tôi luôn 

luôn là sự kiện đặc biệt và chúng tôi 

đang mong đến chương trình năm nay 

sẽ được tổ chức vào Thứ Tư 12 Tháng 

12 lúc 5:30– 6:30 chiều. Các học sinh 

cũng rất phấn khích được biểu diễn cho 

quí vị xem. Sự hăng hái và thích thú thể 

hiện qua các buổi luyện tập; nó sẽ là 

một buổi văn nghệ đáng yêu. Đừng 

quên mang theo thức ăn dã ngoại. Bắp 

rang, ice pole có bán tại trường.  

Xin CẢM ƠN đến các phụ huynh giúp 

đỡ và các tình nguyện viên đã dành 

thời gian giúp đỡ các hoạt động và sự 

kiện tại trường Movelle  và giúp đỡ tại 

lớp học để hỗ trợ các học sinh học tập. 

Những điều chúng tôi tiến hành tại 

trường không thể đạt được nếu như 

không có sự hợp tác và ủng hộ của quí 

vị. Rất cảm ơn và chúng tôi mong mỏi 

được kết hợp chặt chẽ với quí vị trong 

năm 2019. 

Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn đến 

tất cả giáo viên nhân viên về sự cần cù 

làm việc của họ trong năm nay. Nó là 

một năm nhiều thay đổi, áp dụng nhiều 

hệ thống mới toàn trường và cũng 

thêm nhiều sáng kiến mới của bộ giáo 

dục.  Các giáo viên được trang bị những 

điều này với tiềm năng và tiếp tục cung 

cấp giáo dục tốt nhất cho các học sinh.  

Cuối cùng, tôi muốn cầu chúc tất cả học 

sinh sẽ rời trường cuối năm nay, đặc 

biệt các học sinh lớp 6 mọi điều tốt đẹp 

trong hành trình của mình. Tôi biết rằng 

tất cả các em đã bắt đầu tuyệt vời tại 

Movelle và các em sẽ tiếp tục để đạt 

đến những điều tuyệt vời trong tương 

lai.   

Xin nhắc nhở rằng đã hết hạn thanh 

toán tiền học phí và sách vở. Để đảm 

bảo con quí vị có đầy đủ sách vở bắt 

đầu năm học 2019, vui lòng thanh toán 

tại văn phòng càng sớm càng tốt. Nếu 

quí vị có khó khăn về tài chính, vui lòng 

điện thoại văn phòng số 9366 8892 để 

thảo luận. 

Thứ Năm 20 Tháng 12 Năm 2018 là 

ngày cuối Chương trình Giáo dục. Các 

học sinh nghỉ học, vì vậy các phụ 

huynh/ người giám hộ vui lòng thu xếp 

trông trẻ tại nhà.  

Và Thứ Sáu 21 Tháng 12 là này cuối 

năm học. Tất cả học sinh sẽ tan học 

sớm lúc 1:10 chiều. Vui lòng đón trẻ 

đúng giờ hoặc quí vị có thể chọn cho 

trẻ nghỉ học vào ngày này.  

 

Giáng sinh vui vẻ & 

Chúc mừng Năm mới 

đến tất cả quí vị và gia 

đình. 

THƯ HIỆU TRƯỞNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

12/12 
Văn nghệ Giáng sinh 
Lúc 6:00 chiều 

17/12 Lớp 6 Tốt nghiệp 

18/12 
Lớp P-2 Xem phim 
Lớp 3-5 Funfields 
Lớp 6 Luna Park 

19/12 Học bạ gửi về nhà 

20/12 
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học sinh nghỉ học 

21/12 
Ngày cuối Học kỳ 4 
1:10 chiều tan học 

30/19 
Ngày đầu Học kỳ 1  2019 
Lớp 1-6 Bắt đầu lúc 8:50 sáng 

31/19 
Ngày đầu học sinh Lớp Vỡ 
lòng 

 

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 

SÁCH VỞ  

CUỐI NĂM 2018 



Tiêu chí trường Movelle :                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,                                 

Trang 2 

CẮM TRẠI LỚP 3/4 LOG CABIN, CRESWICK 
Vào Thứ Hai 3 Tháng 12, các học sinh lớp 3 và 4 đã đi cắm trại tại  

Log Cabin ba ngày hai đêm. Mục tiêu của cắm trại là giúp các học 

sinh tập làm việc nhóm cùng nhau qua việc thể hiện hỗ trợ, động 

viên bạn của mình và xây dựng sự tự tin bằng cách tự thử thách 

và rời khỏi điều kiện môi trường thoải mái của mình. Các học sinh 

thực hiện những điều đó qua việc tham gia một số các hoạt động 

vui bao gồm bắn cung, trượt dây, đu dây, đi bộ đêm, chèo thu-

yền, ném dĩa, tập huấn quân sự, trò chơi truy tìm kho báu và xếp 

chồng thùng chứa sữa. Và các học sinh cũng thích thú chơi bóng 

chuyền, bóng đá, bóng rổ và bóng lăn, tung hứng và thư giãn với 

các bạn của mình trong thời gian tự do. Vào đêm Thứ Ba, chúng tôi tổ chức tiệc mừng thành tích của các học sinh với chương 

trình disco. Các học sinh trình diễn thi đua khác nhau các điệu nhảy và thích thú nhảy sôi động cùng bạn bè và thầy cô. Cuối 

cuộc trại, chúng tôi dừng tại công viên Frontier trên đường về trường, các học sinh đã rất thích thú chơi tại các thiết bị thể 

thao và sân chơi cùng các bạn. Nhìn chung, đây là chương trình cắm trại tuyệt vời các học sinh hoàn toàn thích thú.     

 

 

 

Hai hoạt động yêu thích của tôi tại cắm trại là chèo thuyền và truy tìm báu vật. . 

Chèo thuyền đã thật sự rất vui mặc dù bạn của tôi đã bị ướt. Rất buồn cười khi tôi 

và bạn của tôi đã không chèo đúng cách mà chúng tôi nên làm. Sau tất cả, chèo   

thuyền là hoạt động yêu thích của tôi khi cắm trại. Đi tìm báu vật rất vui, ngay cả khi 

tôi bị mất nước trên nửa đường đi tìm báu vật. Tôi và hai bạn của tôi đã tìm thấy số 

1 ngay lập tức. Tôi thích trò chơi vì nó giống như săn mồi. Lý do khác nữa là bởi vì 

nó khó và tôi thích những điều khó, chúng làm bạn bận rộn. – Sandy Nguyen 3/4A 

 

Tôi thích đu dây, bởi vì tôi rất vui giống như tôi bay. Tôi cũng nhìn thấy mọi người đu dây và thích thú gào thét trên không 

trung. Cũng rất vui khi nhìn thấy mọi người vui cười và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi cũng thích thức ăn tại đó. Chúng tôi đã có 6 buổi ăn 

mỗi ngày và thức ăn tôi nghĩ là như ở nhà hàng 5 sao. – Lela Le 3/4A 

 

Hai hoạt động yêu thích của tôi tại buổi cắm trại là đu dây và bắn cung. Tôi thích bắn cung bởi vì tôi 

hướng dẫn và giúp các bạn. Tôi thích đu dây bởi vì mọi người giúp đỡ lẫn nhau trong toàn nhóm. Có 

sự sợ hãi lúc ban đầu nhưng không ai bỏ cuộc. – Vu Nguyen 3/4A 

 

Hoạt động yêu thích của tôi tại cắm trại là đu cáp treo bởi vì khi bắt đầu chơi tôi đã thực sự sợ; 

nhưng tôi đã quyết tâm chơi. Tôi rời khỏi điều kiện thoải mái của tôi và tiếp tục thực hiện trò chơi. 

Nó rất vui. Một hoạt động yêu thích khác là chèo thuyền. Tôi thật sự sợ bởi vì thuyền bị nghiêng 

nhưng sau đó tôi dùng cây chèo để chèo và nó rất vui. – Devon Gerhard 3/4A 

 

 

HỒI TƯỞNG 



                      Trách nhiệm,                                                                                           Kiên cường   
Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Palace Tran 
Angela Van 

Luôn luôn nổ lực tuyệt vời trong các giờ môn Toán suốt năm học. 

Luôn luôn nổ lực tuyệt vời môn Anh văn suốt năm học.  

Prep B Bless Lokodu 
Arella Garlito 

Nổ lực nổi bật môn Toán suốt năm học. Rất giỏi! 

Luôn luôn nổ lực 100% trong bài làm và phấn đấu đạt đến kết quả tốt nhất của 
em mỗi ngày. 

1A 
 

Jacob Juntovski 
 
Angela Nguyen 
 
 
Hawa Yusuf 

Là người ý thức việc học em suy nghĩ về kiến thức được học và tạo sự kết nối 
giúp em học những kiến thức mới. Hãy giữ vững nổ lực tuyệt vời Jacob! 
Là người ý thức việc học em sử dụng những nguồn tư liệu trong lớp để giúp em 
học tập. Em tìm những từ em cần để viết bài, từ các bảng biểu đồ và tự điển. 
Rất giỏi! 
Là người quyết tâm học tập có những chọn lựa thông minh suốt thời gian học 
tập. Em học tập chăm chỉ tập trung vào bài làm vì vậy em có thể kết thúc bài 
đúng giờ. Rất giỏi!  

1/2A  Sophie Ly 
 
Elena Vu  
Jacky Pham 

Quyết tâm viết văn và làm tất cả những điều người viết văn giỏi làm, khi em 
viết bài văn tường thuật.  
Tạo sự kết nối giữa toán nhân và đếm nhảy.  
Sử dụng chiến thuật mã số hóa khi đọc những từ không biết.  

2A Phuoc Le 
 
Nathan Palad 
Hamda Yusuf 

Thể hiện nổ lực tuyệt vời trong khi thực tập làm toán nhân hai số có hai chữ số. 
Nổ lực tuyệt vời Phuoc! 
Phân đoạn văn đúng khi viết vài văn tường thuật. Nổ lực tuyệt vời Nathan! 
Thể hiện quyết tâm tuyệt vời khi tìm liên kết giữ cộng lập lại nhiều lần và toán 
nhân. Nổ lực tuyệt vời Hamda! 

3/4A Kevin Nguyen  
 
Katie Tran 

Thể hiện hoạt động đồng đội, hỗ trợ và khuyến khích tất cả bạn chơi cặp và 
tham gia trong tất cả các hoạt động tại chương trình cắm trại Lớp 3/4.   
Thể hiện sự kiên trì và thực hiện toàn bộ các hoạt động với toàn khả năng tại 
buổi cắm trại.  

3/4B Michael Surbevski  
 
Rabet Zaathang  
 
Tony Tran  

Từ bỏ điều kiện môi trường thuận lợi và cố gắng mọi hoạt động tại chương 
trình cắm trại.  
Can đảm và tham gia hầu hết các hoạt động tại chương trình cắm trại.  
 
Luôn luôn có thái độ tích cực tại buổi cắm trại và thể hiện những kỷ năng tuyệt 
vời trong việc hỗ trợ các bạn và có tinh thần trách nhiệm.  

5A Tarnelle Jackson 
Eleka Shih 
Qleo Wes  
Morales Vercelles 

Sử dụng lời góp ý để giúp em chọn sách đọc đúng trình độ.  
Tiến bộ khả năng giải toán trừ bằng cách dùng cách phương pháp phân tích giá 
trị số qua bài làm.  
Tiến bộ sự hiểu biết về những gì em đọc kết nối với những ý tưởng mới mà em 
biết.  

6A Junior Au-Kau  
 
Sarah Mai  

Chú ý về chi tiết khi em sáng tạo những biểu đồ về đề án địa lý của em. Rất giỏi! 
 
Nghiên cứu chi tiết và chú thích diễn giải những thông tin trong đề án điạ lý của 
em về Haiti. Hãy cố gắng tiến bộ!  
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                 LỊCH HỌC KỲ NĂM 2019i Hai 

Học kỳ 1 
30 Tháng Một - 5 Tháng Tư 
Học sinh lớp Vỡ lòng học 31 Tháng 1 

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 
2019 

 
Nếu quí vị có con được 5 tuổi  
vào ngày 30 Tháng Tư 2019 

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  

 
Đội nón suốt  
Học kỳ 1 & 4 

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,

