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Đây là bản tin cuối của Học kỳ này. Xin 

cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của 

quí vị, tôi rất hứng thú làm việc tại 

Movelle. Tôi hài lòng với cách học 

sinh thực hiện trong học kỳ này trong 

việc học tập cần mẫn và mặc đồng 

phục trường với sự tự hào. Tôi nhận 

được nhiều ý kiến tích cực từ cộng 

đồng những phụ huynh cho rằng điều 

này “nâng” các học sinh chúng ta và 

cho các em sự tự hào có ý nghĩa hơn. 

 Nhóm Trưởng học sinh 

cũng có một số ý kiến 

đóng góp về những gì họ 

muốn thấy ở Movelle và 

chúng tôi đang nỗ lực 

đưa những ý tưởng của họ thành hiện 

thực.  Các học sinh có tầm nhìn rất rõ 

ràng về Movelle “của họ”! 

Đầu Học kỳ tới, chúng tôi sẽ bắt đầu 

chương trình Học bổng tại trường 

tiểu học Movelle. Những học bổng 

này sẽ được trao thông qua sự xuất 

sắc trong học tập của học sinh, sự đa 

dạng về văn hoá và sự tham gia của 

cộng đồng; tùy thuộc vào trình độ 

theo cấp lớp của học sinh. Học bổng 

cũng sẽ được cấp cho bất kỳ học sinh 

mới đăng ký vào Lớp Vỡ lòng tại 

trường Movelle 2018. Một cuộc kiểm 

tra đánh giá trình độ học vấn sẽ được 

tiến hành để được nhận học bổng. Số 

lượng học bổng có giới hạn và sẽ tiến 

hành một thủ tục khen thưởng để 

trao giải cho học sinh. Học bổng cũng 

được cấp cho các học sinh ở các cấp 

lớp khác nhau trong toàn trường cả 

học sinh mới và hiện tại. Thông tin chi 

tiết sẽ thông báo vào đầu Học kỳ 3. 

Xin lưu ý, vẫn còn một số gia đình 

chưa thanh toán tiền học phí năm học 

2017. Khoảng tiền phí này sử dụng để 

trang trãi những chương trình học bổ 

sung và các hoạt động ngoài chương 

trình học bình thường hàng ngày. 

Không có những chương trình này, 

việc học tập trở nên đơn điệu và 

không hứng thú. Nhà trường yêu cầu 

quí vị vui lòng thanh toán trước khi 

Học kỳ 3 bắt đầu.  

Học bạ 2 học kỳ đầu của học sinh sẽ 

được gửi về nhà tuần tới. Đính kèm 

theo học bạ là một lá thư của trường 

giải thích về sự khác biệt so với học 

bạ những năm trước do Chương trình 

Giáo dục Tiểu bang Victoria mới. Cấu 

trúc học bạ mới được phổ biến toàn 

tiểu bang. 

Buổi phỏng vấn Phụ huynh và Giáo 

viên sẽ được tổ chức vào Thứ Năm  

27 Tháng Bảy từ 1:30 chiều—6:00 

chiều (giấy đặt chọn thời gian phỏng 

vấn gửi cùng học bạ). 

KẾT THÚC HỌC KỲ 

HỌC PHÍ 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

26/6 & 
27/6 

Teeth on Wheels  
tại trường  

28/6 
Giải thi đấu Footy  
Tại St Albans FC 

29/6 Học bạ gửi về nhà 

30/6 

Thi đấu nửa ngày giữa các 
Đội 
Mặc trang phục 
 màu của đội mình 
 
Ngày cuối Học kỳ 2 
Họp toàn trường  
tại phòng Gym 1:45 chiều 
2:30 chiều tan học 

17/7 
Học kỳ 3  
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học sinh nghỉ học 

18/7  
Ngày đầu Học kỳ 3 
9:00 sáng bắt đầu 

27/7  
Phỏng vấn Phụ huynh-Giáo 
viên 
1:30 chiều—6:00 chiều 

27/7 
Cuộc thi  
Australia Mathematics  

3/8 
Lớp 3/4 tham quan 
Bảo tàng Melbourne  

21/8  
-25/8 

Lớp 5/6 Cắm trại  
Tại Alexandra Adventure 
Resort 

30/8 –
1/9 

Lớp 3/4 Cắm trại   
Tại Grampians 

HỌC BỔNG—KHỞI ĐẦU TẠI 

MOVELLE 

HỌC BẠ 



Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Karen Wood 
Hiệu trưởng 

SÂN TRƯỜNG  

NGHỈ HÈ 

HÃY GIÀNH LẤY PHIẾU THƯỞNG 
SCHOLASTIC BOOK FAIR! 

 
Các em có đang đọc sách? 
Cho đến Thứ Sáu 23 Tháng Sáu, 

Đã có 30 đêm đọc sách.   

Em đã đọc được 30 đêm chưa? 
 

Đọc sách mỗi đêm trong 55 đêm sẽ 
hợp lệ được rút thăm trúng thưởng 
một phiếu thưởng Scholastic Book Fair 
trị giá $10.00 để mua sách trong suốt 
Tuần lễ Sách. 

Hãy kiên trì đọc sách!  

Cuối cùng, chúc quí vị một kỳ nghỉ thú vị. Hãy giữ ấm 

và an toàn. Xin ghi nhớ các học sinh sẽ tan học lúc 2:30 

chiều Thứ Sáu.  

Bảo trọng. 

Trong kỳ nghỉ giữa học kỳ sẽ có một số việc cải sửa sân 

trường được tiến hành cả sân trước và phía sau. Chúng 

tôi hy vọng bảng hiệu mới sẽ được dựng lên. 

Woolworths Earn & Learn trở 

lại và hiện dễ dàng hơn bao giờ 

để tập hợp nguồn tư liệu giá trị 

cho trường Tiểu học Movelle. 

Từ Thứ Tư 26 Tháng Bảy đến 

Thứ Ba 19 Tháng Chín 2017.  
 

Khi quí vị đi mua sắm tại Woolworths quí vị có thể nhận 

được tem dán Woolworths Earn & Learn từ quầy trả tiền 

hoặc qua đơn đặt mua hàng trên mạng và dán chúng vào 

tờ dán tem Woolworths Earn & Learn. Sẽ nhận được một 

tem dán Woolworths Earn & Learn cho mỗi $10 mua sắm 

(ngoại trừ rượu, thuốc lá và thẻ quà tặng). Khi hoàn tất, 

đơn giản đặt giấy dán tem vào thùng đặt tại văn phòng 

trường Movelle.  

Sau đó chúng tôi có thể đổi tem Woolworths Earn & Learn 

để lấy các nguồn tư liệu giáo dục giá trị cho trường chúng 

ta. 

                    Xin cảm ơn sự ủng hộ của quí vị. 

Chương trình giúp đỡ làm bài tập miễn 
phí & Hỗ trợ học tập 

Được cung cấp bởi 

Edmund Rice Community và Refugee Services 
 

Những gì?    Giúp đỡ làm bài tập và hỗ trợ học tập                                                                                 
Với ai?     Các tình nguyện viên hướng dẫn là thầy 
giáo, các học sinh lớn hoặc thành viên cộng đồng. 
Cho ai?       Các học sinh từ Lớp 3 - 6  
Khi nào?   Thứ Hai và Thứ Tư từ 3:30 chiều – 5:00 chiều  
Tại đâu? Trung tâm St Albans Community Princess St, 
St Albans   



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

Các hoạt động cho nghỉ hè tại Delahey Community Centre  
Hầu hết các Hoạt động là MIỄN PHÍ hoặc $10 cho các buổi học Nấu ăn  

80 Copperfield Drive Delahey: Tel 92494900  

 

                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hãy đăng ký ‘ngay’ vì chỗ học sẽ nhanh chóng hết chỗ 

Hã y nhã  n đơn đã ng ky  tã i vã n phò ng hòã  c liê n hê   cò  Cãrmên  



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 2017 

Học kỳ 1 1 Tháng Hai đến 31 Tháng Ba 
 
 

Học kỳ 2 18 Tháng Tư đến 30 Tháng Sáu 
 

Học kỳ 3 17 Tháng Bảy đến 22 Tháng Chín 

Học kỳ 4 9 Tháng Mười to 22 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 

GHI DANH LỚP  
VỠ LÒNG 2018 

Quí vị có con đến 5 tuổi kể từ  
ngày 30 Tháng Tư 2018 

Vui lòng hỏi đơn ghi danh  

tại văn phòng trường Movelle. 

Chương trình coi sóc  

ngoài giờ học 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC TRƯỚC GIỜ HỌC 

6:45 sáng đến 8:45sáng 

 

CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC SAU GIỜ HỌC 

3:15chiều 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) 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 

 

Quí Thầy / Cô thân mến, 

 

Con tôi  .................................................................... 

Phòng/Lớp …………………………………………….. 

Đã nghỉ học ngày .................................................... 

 

Do ............................................................................ 

………………………………………………………………………….. 

Ký tên: ..................................................................... 

Ngày ........................................................................ 
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