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THƯ HIỆU TRƯỞNG
ĐỘI TRƯỞNG HỌC SINH 2019
Đội trưởng của trường tham gia trở
thành những hình mẫu tích cực, hỗ trợ
các buổi họ p toàn trường, là một phần
không thể thiếu trong các lễ kỷ niệm
đặc biệt như Ngày ANZAC và Ngày
Tưởng niệm và thực hiện một loạt các
nhiệm vụ như thay đổi bảng thông báo
xung quanh trường.
Quy trình tuyển chọn Độ i trưở ng
trườ ng được thiết kế để phản ánh các
quy trình tuyển chọn nơi làm việc. Sau
nhữ ng gì được hướng dẫn trong lớp,
các họ c sinh mong muốn trở thà nh độ i
trưở ng chuẩn bị viết đơn xin sẽ đượ c
hiệu trưở ng và hiệu phó chọn sau khi
hộ i thảo vớ i các giáo viên. Các ứ ng cử
́
viên đượ c chọ n tham gia phỏng vân
trong nhóm gồm 4 học sinh, 2 X Đội
trưởng và 2 X Đội phó được chọn bởi
Hiệu trưởng .
Chúc mừng Đội trưởng trường
chúng ta năm 2019
Isaac B & Sarisha L
Chúc mừng Đội phó trường chúng
ta năm 2019
Jada J & Mary Z
Đội trưởng & Đội phó nhóm năm
2019
Topaz – Caprice & Tony
Sapphire – Jaylee & Prisilla
Emerald – Nelson & Adrian
Ruby – Aliya & Julie

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 2019
Hội đồng trường đóng vai trò quan
trọng trong các trường học chính phủ
tiểu bang Victoria. Là thành viên của
Hội đồng trường là một phần thưởng

và trãi nghiệm thách thức. Hội đồng
trường hỗ trợ hiệu trưởng cung cấp kết
quả giáo dục tốt nhất có thể cho các
học sinh. Tôi khuyến khích các phụ
huynh và các thành viên cộng đồng
tham gia; vui lòng liên lạc với tôi để biết
thêm chi tiết.
Hội đồng trường là gì?
Tất cả trường chính phủ trong tiểu
bang Victoria có hội đồng trường
(ngoại trừ Trung tâm Giáo dục từ xa,
Victoria).
Mỗi Hội đồng trường là một bộ phận
pháp nhân có quyền hạn của mình. Hội
đồng trường là nhóm thành viên có
quyền hạn thiết lập định hướng cho
nhà trường. Điều này có nghĩa là Hội
đồng trường có thể ảnh hưởng trực
tiếp lên chất lượng giáo dục mà nhà
trường cung cấp cho các học sinh.
Hội đồng trường phê chuẩn kế hoạch
trọng điểm của trường, đánh giá và các
bản báo cáo bao gồm Kế hoạch Chiến
lược trường, ngân sách trường và Báo
cáo hằng niên cho Cộng đồng trường.
Vì vậy Hội đồng trường đảm bảo nhà
trường thực hiện hiệu quả trong những
vấn đề như sử dụng đồng tiền như thế
nào và định hướng nhà trường tiến
hành công việc.
Hội đồng trường chịu trách nhiệm với
Bộ trưởng Giáo dục về cách thức thực
hiện chức năng của mình.
Theo điểm này, quí vị có thể nghiêm
túc xem xét việc ứng cử trở thành
thành viên Hội đồng trường và khuyến
khích người khác tham gia ứng cử.
Thông báo về cuộc bầu cử và kêu gọi đề
cử. Một cuộc bầu cử sẽ được tiến hành

NGÀY CẦN GHI NHỚ
11/3

Lễ Lao Động
Học sinh nghỉ học

15/3

Ngày toàn quốc chống bắt
nạt và Bạo hành Violence

Thực nghiệm St Johns First
Aid
25/3
Vỡ lòng—Lớp 6
9:00 sáng-1:15 chiều
NGÀY KHÔNG ĐỒNG PHỤC
Quyên tặng quà Phục sinh
29/3 Họp Toàn trường
2:15 chiều tại phòng GP
Hoan nghênh mọi người
tham dự
1-4/4

Life Education Van Visit
Thực nghiệm toàn trường

4/4

Xổ số Lễ Phục sinh

5/4

Ngày cuối Học kỳ 1
2:10 chiều tan học

23/4

Ngày đầu Học kỳ 2
8:50 sáng Bắt đầu

cho các thành viên Hội đồng trường
tiểu học Movelle. Đơn ứng cử và đề cử
được nhận tại trường và phải được nộp
lại tại văn phòng hạn chót 4 giờ chiều
ngày 18/3/2019. Phiếu bầu hạn chót
nhận lúc 4:00 chiều ngày 22/3/2019.
Sau khi kết thúc nhận đơn, danh sách
người ứng và đề cử sẽ được đăng tại
trường. Theo yêu cầu, loại và vị trí
thành viên được chọn qua cuộc bầu cử
như sau:
2 Đại diện Phụ huynh nhiệm kỳ 2 năm
Và 1 Đại diện Phụ huynh nhiệm kỳ 1
năm
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ĐƠN XIN CSEF

Năm nay chúng tôi tổ chức cho các học sinh có cơ hội đặt mua một
áo kỷ niệm năm học cuối của các em tại trường tiểu học.
Giá của áo Lớp 6 là $36.
Có mọi kích cỡ—Các giáo viên sẽ đo kích cỡ cho con quí vị tại
trường.
Để tránh sự thất vọng vui lòng đảm bảo thanh toán và đặt mua
đúng hạn. Thanh toán trễ sẽ không được nhận sau khi đặt mua.
Thông báo chi tiết sẽ được gửi qua COMPASS cho tất cả các học
sinh Lớp 6.

Nếu quí vị là phụ huynh mới của trường
Movelle và có thẻ Pension hoặc Health Care
của Centrelink, quí vị hợp lệ được cấp trợ
giúp thanh toán chi phí tham quan, thể thao
và cắm trại (CSEF).

Tin tức môn Mỹ Thuật

Số tiền CSEF là $125.00 mỗi năm sử dụng
thanh toán chi phí tham quan, thể thao và
cắm trại cho những học sinh hợp lệ được
nhận.
Nếu quí vị muốn nộp xin CSEF, vui lòng liên
lạc văn phòng.

Qúi Phụ huynh, Thân hữu và Cộng đồng trường thân
mến,
Tuần này trong môn Mỹ thuật, các học sinh Lớp 5 & đã ứng dụng
một số STEM (khoa học kỹ thuật công nghệ toán học) trong bài học
Mỹ thuật bằng cách thay thế cọ sơn bằng con lắc. Các học sinh phải
tập hợp các vật liệu và theo các bước để tạo ra thiết bị của mình, và
tìm ra cách tốt nhất để con lắc của mình đong đưa bằng động lực và
trọng lực.Các học sinh cũng phải cộng tác với bạn của mình, và có
hai điều để tranh luận. Thứ nhất là độ lớn của lỗ trên ly, và thứ hai
là tỉ lệ sơn và nước để tạo nên hỗn hợp đủ đậm đặc để tạo mẫu vẽ.
Một số nhóm đã thực hiện thành công, trong khi những nhóm khác
chỉ thích quá trình khám phá!

Ủy Ban Gây Quỹ sẽ tổ chức
một cuộc Xổ số Lễ Phục sinh.
Để giúp cho cuộc sổ, chúng tôi tổ chức

Một Ngày Không Đồng Phục
Vào Thứ Sáu 29 Tháng Ba
Thay vì quyên góp một đồng tiền vàng,
chúng tôi yêu cầu quí phụ huynh trong cộng
đồng trường Movelle quyên tặng
Trứng Phục sinh

hoặc Quà Phục sinh
Các vật phẩm quyên tặng sẽ được gói thành
các giỏ quà dành cho giải thưởng trúng số.
Vui lòng trao quà quyên góp cho giáo viên
lớp.

Xổ số sẽ được rút vào ngày:

Thứ Năm 4 Tháng Tư
Vé số và tiền gửi lại trường hạn
chót Thứ Ba 2 Tháng Tư
Cảm hơn sự ủng hộ của quí vị

Trang 2
Tiêu chí trường Movelle:

Nhân ái,

Tôn trọng,
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Prep A

Seerat-Kaur Otall
Asha Yusuf

Luôn luôn giúp đỡ các bạn làm tốt nhất bài của họ và hỗ trợ bạn học chung.
́ toà n khả
Là thà nh viên kiên nhẫn trong lớ p, luôn tham gia thảo luận và cố găng
năng.

Prep B

Johnny Addo

́ toà n khả năng trong tât́ cả bà i tập. Em không bao giờ bỏ cuộ c!
Luôn luôn cố găng
Luôn luôn giúp đỡ các bạn họ c tập tốt và thể hiện hỗ trợ bạn họ c chung.

Simran Grewal
1A

Steffy Adib

Lydia Khenglawt
Phuc Le

Là hình tượng mẫu suốt các buổi thảo. Steffy thể hiện nhiều sự tập trung và chia
sẻ kiến thức tuyệt vời của em với chúng tôi. Cảm ơn về sự đóng góp của em
Steffy!
Thể hiện làm sao giữ lớp học ngăn nắp và trật tự. Lydia luôn giúp đỡ và giải thích
với các bạn làm sao bảo quản tư liệu học tập của lớp. Nổ lực tuyệt vời Lydia!
Thể hiện kiến thức tuyệt vời về số học trong các buổi học về tính toán. Phuc có
thể đếm tới vaà đếm ngược chính xác đến 100. Nổ lực tuyệt vời Phuc!

1/2A

Mason Taylor Jones
Arella Garlito

Nổ lực tiến bộ bài làm của em. Hãy giữ vững thành tích Mason.
Đặt nổ lực toàn năng trong mọi hoạt động. Rất giỏi Arella!

2A

Efraim Sang
Angela Tran
Jacob Juntovski

Tiếp tục họ c tập theo mụ c tiêu về viết văn và không bao giờ bỏ cuộc.
Luôn có sáng kiến trong mọ i lãnh vự c họ c tập.
́ nghe và là m theo lờ i giáo viên, khi họ c trong nhóm buổi sáng.
Lăng

3/4A

Enny Nuumaalii
Happiness Kalala
Dakota Hyatt

Ghi nhớ nhữ ng kỷ năng tính toán để xác điṇ h mẫu số, có thể giải toán dãy số bao
gồm cả tính tớ i và tính ngượ c.
Theo lờ i giảng, em có thể xác điṇ h mẫu đếm.
Em nổ lự c họ c tập độc lập để dự đoán trướ c và trong khi viết.

3/4B

Rabet Zaathang
Mannat Grewal
Dawt Chin Zaw Khai

Kiên trì khi giải toán.
Ghi nhớ về bài viết văn và tiến bộ về cấu trúc câu bao gồm danh từ và động từ.
Thực hành và tiến bộ về các bài kiểm tra chính tả mỗi tuần.

5A

Julie Le

Thể hiện nổ lự c tuyệt vờ i khi đặt câu hỏi ‘đúng lúc’ trướ c, trong và sau khi đọc.
Nổ lự c tuyệt vờ i Julie!
́
Thể hiện nổ lự c tuyệt vờ i viết mộ t dà n bà i tốt và lờ i văn thuyết phụ c tại sao câm
bà i tập về nhà .Nổ lực tuyệt vời Lela!
Thể hiện quyết tâm tuyệt vời để tiến bộ học tập trong mọi môn học. Nổ lực tuyệt
vời Tina!

Lela Le
Tina Le
56A

Damien Farrell
Christina Ng
Adrian Mai

6A

Caprice Lyons-Jones
Darren Tran
Sarisha Lina

Trách nhiệm,

Luôn sẵn lòng học cùng bạn học suốt các buổi học về công nghệ sử dụng Microbits. Chúng tôi cảm kích em!
Sử dụng ngôn ngữ tuyệt vời trong bài phát biểu bầu Đội trưởng trường. Nổ lực
tuyệt vờit!
Sử dụng những công cụ thuyết phục tổng hợp trong toàn bài văn thuyết phục về
cấm bài tập về nhà.
Nhặt rác và là hình tượng mẫu trong nhiệm vụ là người lãnh đạo tốt.
Luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người về toán và những vấn đề về công nghệ.
Luôn kiểm tra và khuyến khích mọi người.

Kiên cường

Trang 3

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

Đừng quên chính sách
SunSmart
Đội nón suốt
Học kỳ 1 & 4

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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