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Với cương vị hiệu trưởng, tôi đã có 
hai điều tin tưởng rất mạnh mẽ trong 
nhiều năm kinh nghiệm mà tôi muốn 
đưa vào văn hoá trường Movelle. 
Những điều này khá đơn giản để hiểu 
và tuân thủ, đó là: 
 

“Mỗi đứa trẻ có quyền học tập  
&  

Mỗi người có quyền cảm thấy an 
toàn.” 

 
Điều này có thể đạt được bằng cách 
qui định trách nhiệm cho tất cả các 
bên liên quan cho dù từ những điều  
đơn giản. 
 
Trách nhiệm của học sinh là: 
*Đi học thường xuyên, đúng giờ, sẵn 
sàng học tập và tham gia các hoạt 
động của trường 
*Luôn hành động với sự tôn trọng và 
thể hiện sự kiên nhẫn với những học 
sinh khác và thầy cô 
*Học chăm chỉ và tuân theo những 
yêu cầu và sự hướng dẫn từ giáo viên 
và hiệu trưởng 
*Tuân thủ qui định của nhà trường, 
làm bài tập về nhà và mặc đồng phục 
trường 
*Quan tâm môi trường trường học 
 
Trách nhiệm của phụ huynh là: 
*Tham dự buổi họp phụ huynh 
*Thông báo cho nhà trường nếu có 
bất cứ vấn đề gì có thể ảnh hưởng 
đến việc học của trẻ 

*Thông báo cho nhà trường biết lý do 
học sinh vắng mặt 
*Đối xử nhân viên trường với sự tôn 
trọng và cảm thông 
*Ủng hộ quyền hạn và nội qui kỷ luật 
của nhà trường để học sinh đạt được 
sự trưởng thành, tự kỷ luật và tự chủ 
*Tuân theo chính sách của nhà 
trường về việc đến khuôn viên nhà 
trường trước, trong và sau giờ học. 
 
Trách nhiệm của nhà trường là 
*Phát triển tài năng của từng học sinh 
một cách đầy đủ nhất có thể 
* Thông báo cho phụ huynh và người 
bảo hộ về sự tiến bộ của học sinh 
*Thông báo cho học sinh, phụ huynh 
và người bảo hộ về những chương 
trình giảng dạy mỗi học kỳ 
*Giảng dạy hiệu quả và đề ra các tiêu 
chuẩn cao nhất trong công việc và 
hành vi đạo đức 
*Thực hiện các bước hợp lý để đảm 
bảo sự an toàn, vui vẻ và sự tự tin của 
tất cả học sinh 
*Cởi mở và chào đón tất cả mọi 
người đến trường trong thời gian hợp 
lý và tạo cơ hội cho phụ huynh và 
người chăm sóc tham gia vào cộng 
đồng trường học 
*Cho biết rõ những yêu cầu của nhà 
trường về hành vi có trách nhiệm của 
học sinh và chính sách của trường về 
đồng phục 
*Đảm bảo rằng phụ huynh biết chính 
sách lưu giữ hồ sơ của trường bao 
gồm tiến hành giấy chuyển trường 
nếu học sinh ghi danh vào một 
trường khác 
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NGÀY CẦN GHI NHỚ 

11/8 

Họp toàn trường 
Phòng Gym 
2:45 chiều 
Hoan nghênh mọi người đến 
dự 

14/8 
Bán Sô cô la gây quỹ 
Hạn chót nộp lại toàn bộ tiền 
và sô cô la chưa bán 

21/8 
—25/8 

Tuần lễ sách 
 

22/8 

Ngày hóa trang nhân vật 
trong sách yêu thích 
Diễu hành lúc 9:15 
Phòng G.P.  

21/8  
- 25/8  

Cắm trại lớp 5/6  
 
Alexandra Adventure Resort 

29/8 
Gian hàng Father’s Day  
Dành cho Lớp 3/4  
đi cắm trại 

30/8 
-1/9 

Gian hàng  
Father’s Day  

30/8 –
1/9 

Cắm trại 
 Lớp3/4  
Grampians 

30/8 –
21/9 

Bơi lội Lớp P-2 
Paul Sadler  
Swimland  
Taylors Lakes 



Trang 2 

Giá trị trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

BÁN SÔ CÔ LA GÂY QUỸ 

Karen Wood 
Hiệu trưởng  

NHÂN VIÊN VẮNG MẶT 

Có một số thay đổi sắp tới về lãnh đạo của trường. 

Một nhân vật quen thuộc của trường— cô Brook sẽ 

nghỉ phép cho đến hết năm học!  

Cô Glenyce nghỉ đến hết năm để dành thời gian 

chăm sóc chồng cô— Terry. Như hầu hết quí vị được  

biết Terry đã không được khỏe trong một thời gian, 

bây giờ là cơ hội cho họ dành thời gian tận hưởng 

cuộc sống. Tôi cầu chúc cô Glenyce mọi điều tốt đẹp 

trong thời gian còn lại của năm và mong gặp lại cô tại 

trường năm 2018.  

Thân ái 

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. 

TUẦN LỄ   SÁCH 
đang đến…… 

 

Thứ Hai 21 – 25 Tháng Tám 2017 
Các hoạt động bao gồm: 

 

 Công bố giải thưởng thắng giải truyện tranh 

của Hội đồng Sách Trẻ em  

 Hội chợ sách (trong Thư viện suốt tuần) 

 Hóa trang thành nhân vật yêu thích trong Ngày 

Nhân Vật – diễu hành vào                                  

 Thứ Ba lúc 9:15 sáng tại Phòng G.P.  

 Rút giải thưởng ‘Đọc Sách Mỗi Ngày’ 

 Các hoạt động học tập diễn ra suốt ngày 

                    

*Cho bài tập về nhà, chấm và giám sát một cách 
thường xuyên phù hợp với chính sách làm việc của nhà 
trường 
*Liên lạc phụ huynh và người giám hộ ngay nếu nhà 
trường lo lắng về việc học, hành vi, sự hiện diện hay 
đúng giờ của học sinh 
*Giải quyết các khiếu nại một cách cởi mở, công bằng 
và minh bạch 
*Tư vấn cho phụ huynh bất kỳ vấn đề chính nào ảnh 

hưởng đến học sinh  

*Đối xử học sinh và phụ huynh với sự tôn trọng và cảm 

thông. 

Tôi hiểu rằng những điều này cần có thời gian để định 

hình và phát triển trong văn hóa nhà trường, có một 

điều tôi chắc chắn là sự thay đổi là tốt, mọi người thực 

hiện những điều đó và các học sinh phát triển với 

những thay đổi này!  

Rất cảm ơn đến những gia đình 

nhận bán một thùng sô cô la. Toàn 

bộ tiền bán được và số sô cô la 

chưa bán gửi lại trường hạn chót 

ngày 14 Tháng Tám. Nếu quí vị có khó khăn trong việc 

bán sô cô la vui lòng gửi trở lại văn phòng để chúng tôi 

có thể chuyển cho gia đình khác muốn nhận bán thêm.  

Xin cảm ơn sự hỗ trợ của quí vị. 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep/1C Kenny Bach 
 
 
 
Anderson Ly 

Cố gắng hết khả năng để lắng nghe lời hướng dẫn và thực hiện lời 
dạy với cách tích cực. 
 
Chăm chỉ học tập và cố gắng hết khả năng trong các buổi học viết và 
học cách sao chép từ vựng trong quyển tập viết.  

Prep/1H Phuc Le 
 
Jacob Juntovski 

Ổn định trong lớp tốt và học tập cùng các bạn rất tốt. 
 
Biết những gì em đang học và hiểu rõ cách nào để thành công. 

1/2 C Happiness Kalala 

 

 

Beautyshine Thuale 

Kiên trì trong học mở rộng các số với 2-3 chữ số, bằng cách sử dụng 
vị trí giá trị. 
 

Kiên trì để hiểu cách sử dụng dấu chấm câu khi viết một câu. 

1/2 BL Alexander Eddy 

 

Jackson Nguyen 

Đếm nhảy tiếp nối bằng cách cộng thêm số tiền đồng. 
 

Thể hiện sự cố gắng không ngừng trong tất cả bài làm của em. 

3/4 T Maxwell Wilson 

Vu Xuan Nguyen 

Sarisha Lina 

Yuliana Lay 

Tự nhận thức việc học và giúp đỡ bạn bè. 

Tạo sự kết nối việc đọc sách của em và viết bài.  

Kết nối những nhân vật trong bài viết của em.  

Tự nhận thức việc học và biết sử dụng mục tiêu học tập của mình. 

3/4 TL Afisatu Koroma 
 
Ryan Ichsan 

Quyết tâm tiến bộ về kỷ năng phán đoán. 
 
Sử dụng phản hồi kiến thức chuyển đổi thời gian 12 giờ và 24 giờ. 

5/6 P Khoa Yen Dinh 

 

Chanel Trpovski 

Quyết tâm tiến bộ kỷ năng đơn giản hóa phân số.  
 
Kết nối kiến thức đã học để chuyển đổi phân số, phần trăm và số thập 
phân.  

5/6S Diyon Redzepi 

 

Haily Hodges 

Nhận thức và tìm kiếm không gian học tập để hỗ trợ em tập trung và tiếp 

tục bài làm.  

Kết nối ngân sách với kinh nghiệm cuộc sống của chính mình để nâng cao 

hiểu biết của mình trong các bài học toán trong tuần này. 

5/6 U Jye Jesensek 

 

 

 

Sarah Mai 

Tập trung vào những nỗ lực học tập của mình và các tiêu chuẩn yêu cầu 

trong toán học, và thể hiện sự cải tiến tốt trong kiến thức của mình về 

chuyển đổi, thập phân, phân số và tỷ lệ phần trăm. Rất giỏi Jye! 

 

Nhận thức lãnh vực học tập em muốn tiến bộ về chất lượng môn toán. Nổ 

lực tuyệt vời Sarah! 
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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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