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Quí Phụ huynh/ Người Giám hộ thân 

mến,  

Thêm một năm thành công nữa sắp 

kết thúc. Thật tuyệt vời với nhiều 

thành tích đạt được của các học sinh, 

giáo viên và phụ huynh trong năm. 

Những thành tích này từ học tập, thể 

thao, sáng tạo mỹ thuật đến số lớn 

các hoạt động gây quỹ hào hứng của 

đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục của 

chứng tôi. Chúng ta đã đạt được 

nhiều thành quả như vậy bởi vì chúng 

ta cùng làm việc với nhau như một 

nhóm và đây là điểm lớn mạnh nhất 

của nhà trường.  

Thật khó để xác định những điểm nổi 

bật trong thời gian ngắn làm việc của 

tôi bởi vì thật sự có quá nhiều. Theo 

cá nhân tôi, tôi đã rất thích thú khi 

được biết các học sinh Lớp 6 trong 

năm. Các em là trẻ em khi bắt đầu 

học từ Tháng hai nhưng các em sẽ rời 

trường Tháng Mười Hai trở thành 

thiếu niên. 

Năm thứ 6 tổng hợp tất cả những gì 

của Movelle. Các em đã làm việc cực 

kỳ chăm chỉ trong năm qua nhưng 

cũng đã có trãi nghiệm tuyệt vời. 

Cùng với tất cả những học tập các em 

đã hoàn tất, các học sinh đã tham gia 

cắm trại thích thú, các chương trình 

tham quan , triển lãm Mỹ thuật và 

chương trình tốt nghiệp sắp đến, 

chương trình chuyển tiếp vào trung 

học, các sự kiện thể thao và nhiều, 

nhiều hơn nữa. 

Tôi hy vọng các em sẽ nhớ về thời 

gian học tại Movelle với lòng yêu mến 

và có thể trở lại thăm trường cho 

chúng tôi biết về thành tích của mình. 

Tôi tự hào về tất cả các em và chúc 

các em nhiều may mắn và thành công 

trong tương lai. 

Đồng thời là sự tiến lên của các lớp 

học năm 2017 tại trường Movelle. 

Chúng tôi không bao giờ đứng yên và 

luôn tìm cách có thể cải tiến và năm 

2018 sẽ không thay đổi mục tiêu đó. 

Thực tế, năm 2018 hứa hẹn sẽ là năm 

học hào hứng nhất với nhiều đổi mới 

cho cả nhân viên và học sinh. 

Một trong những thay đổi lớn nhất 

các gia đình cần biết là giờ học và giờ 

tan học.  

Sau buổi họp với một số học sinh, 

thảo luận chuyên sâu với giáo viên và 

các thành viên hội đồng trường, bài 

viết thuyết phục từ học sinh và qua 

sự phân tích các sự việc xảy ra của 

học sinh trong sân trường và vấn đề 

bệnh tật, chúng tôi đã quyết định rút 

ngắn giờ chơi buổi ăn trưa từ 1 tiếng 

còn 30 phút. Vì vậy các học sinh sẽ 

tan học lúc 3:10 chiều.  

THƯ HIỆU TRƯỞNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

11/12 
Lớp 6 Tham quan  
Luna Park 

12/12 
Lớp 6 
Ngày Orientation  
Vào Lớp 7 2018 

14/12 

Lớp 6 Tốt nghiệp 
 
Lớp 3-5  
Đi xem phim 

18/12 
Vé Xổ số Giáng sinh gửi lại 
trường 

19/12 
Hòa nhạc Giáng sinh 
Xổ số 

20/12 Học bạ gửi về nhà 

22/12 
Ngày cuối Học kỳ 4 
1:30 chiều tan học 
Căn tin đóng cửa 

30/1/ 
2018 

Khai giảng Học kỳ 1  2018 
Các Lớp Vỡ lòng—6  
Căn tin mở cửa 

 

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 

THỜI GIAN BIỂU 2018 

Lớp học 8:50 sáng – 9:00 sáng 

Tiết 1 9:00 sáng – 10:00 sáng 

Tiết 2 10:00 sáng – 11:00 sáng 

Giờ chơi 11:00 sáng – 11:30 sáng 

Tiết 3 11:30 sáng – 12:30 trưa 

Tiết 4 12:30 trưa – 1:30 chiều 

Ăn trưa  1:30 chiều – 1:40 chiều 

Giờ chơi 1:40 chiều – 2:10 chiều 

Tiết 5 2:10 chiều – 3:10 chiều 



Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

THAY ĐỔI NHÂN SỰ 

TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 
 

Chúc mừng đến Eric La  
Và    Jasminka Trpovksi  

Đạt thành tích Giấy Chứng nhận Giải Bạc.  
Và chúc mừng đến  

Adrian Mai 
đạt thành tích Giấy chứng nhận GIải Vàng! 

Khen ngợi đến tất cả học sinh đã tham gia Chương 
trình Toán học trực tuyến năm nay. Nếu con của 

quí vị hợp lệ truy cập Internet ở nhà, các em sẽ có 
thể truy cập vào chương trình trong những ngày lễ 

Giáng sinh. 

Ms Helen Gavran - Điều hợp viên môn Toán 

Xổ số Giáng sinh của chúng tôi đang được 
tiến hành. Chúng tôi có một số giỏ quà 
Giáng sinh dành cho giải thưởng! 
Giấy số đã được gửi về nhà vào ngày Thứ 

Hai vừa qua. Vẫn còn thêm nhiều vé số để mua tại 
văn phòng, mỗi vé giá 50 xu hoặc một xấp vé 10 vé 
giá $5.00 
Vé và tiền gửi trở lại trường hạn chót 

Thứ Hai, ngày 18 Tháng Mười Hai, 
Xổ số sẽ được rút vào ngày  

Thứ Ba 19 Tháng Mười Hai 
 

Chúc may mắn! 
Ủy Ban Gây Quỹ 

Chúng tôi có một số thay đổi nhân viên xảy từ kỳ nghỉ 

năm 2017 sang năm 2018.  

Cô Glenyce Brooks sẽ kéo dài kỳ nghỉ trong năm 2018 

và cô Rachel Taverna sẽ tiếp tục là quyền Hiệu phó.   

Nicky, quản lý tài chính thâm niên tại Movelle sẽ tận 

hưởng cuộc sống yên tĩnh hơn và đã thông báo nghỉ 

hưu. Cô Fiona Raak được tuyển thay thế. Quí vị sẽ gặp 

cô Fiona mỗi ngày tại văn phòng trong năm 2018.  

Thầy Tim Larkin sẽ rời chúng tôi để giảng dạy tại 

Northern Territory, đồng thời cô Claire Schiller rời 

trường Movelle giảng dạy tại trường tiểu học 

Alphington. 

Năm học 2018 cũng được đề cập một số lớp được 

phân chỉ một cấp lớp trong hầu hết các lớp của 

trường.  

Các công trình cơ sở vật chất cũng sẽ được tiến hành  

trong kỳ nghỉ và một số thay đổi nội thất cũng sẽ được 

thực hiện. 

Hãy theo dõi trên trang mạng của trường để cập nhật 

thông tin. Hãy kết nối với trang MOVELLE FACEBOOK. 

THANH TOÁN CHI PHÍ SÁCH VỞ 2018  

Hãy đảm bảo thanh toán chi phí sách vở văn phòng phẩm 

năm 2018 cho con quí vị vào Thứ Ba tới là hạn chót. Để 

chúng tôi đặt mua sẵn sàng cho ngày đầu năm học 2018. 

Không thanh toán con quí vị sẽ không có sách vở trong 

ngày đầu năm học. Các khoảng chi phí còn lại có thể sắp 

xếp với văn phòng thanh toán sau, nhưng tiền phí sách vở 

bắt buộc THANH TOÁN CÀNG SỚM CÀNG TỐT.  

Tôi cầu chúc quí vị và gia đình có một kỳ nghỉ vui vẻ và an 

toàn, mong gặp quí vị trong năm 2018.  

Thân ái 

Karen Wood—Hiệu trưởng 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep/1C Kristina 
Stojanovska 
Nase Newth 

Học tập chăm chỉ và cố gắng hết khả năng trong tất cả buổi học. 
Học chăm chỉ cùng giáo viên lớp để đạt thành tích trong mục tiêu học tập 
mới đã được đề ra. 

Prep/1H Tina Gaupule  
 
 
Dawt Chin Zaw 
Khai 

Thể hiện sự kiên trì trong học tập. Tina đã học tập rất chăm chỉ để tăng 
thêm kiến thức về bảng chữ cái và phát âm. Hãy tiếp tục nổ lực tuyệt vời 
Tina! 
Thể hiện sự kiên trì và độc lập suốt các buổi học viết. Em rất cố gắng sử 
dụng các chữ hoa và chấm câu trong bài viết của em. Rất giỏi Dawt Chin! 

1/2 C Aisha Boswell 
 
Beautyshine 
Thuale 
Jacob Kelberg 

Viết chính tả từng chữ chính xác suốt năm học trong các buổi kiểm tra 
hàng tuần. Xuất sắc Aisha!  
Tạo sự kết nối tuyệt vời suốt buổi đọc độc lập, tìm những ví dụ tuyệt vời 
về “ nguyên nhân và kết quả”. 
Luôn cố gắng hết khả năng trong tất cả các các lãnh vực học tập và không 
bao giờ bỏ cuộc. Nổ lực tuyệt vời Jacob! 

1/2 L Maya Ciric 
 
Dante Kaufusi 

Thể hiện sự kiên cường tuyệt vời trong buổi tham quan tại thành phố. 
Tôi hy vọng em cảm thấy tốt hơn Maya! 
Sử dụng kiến thức phản hồi khi viết bài văn về tiến trình. Rất tốt Dante! 

3/4 GG Chantel Imrie 
Prisilla Khenglawt 

Nổ lực tuyệt vời để nâng cao trình độ của em trong bốn quy trình. 
Luôn nỗ lực 100% trong tất cả các hoạt động viết và đọc. 

3/4 L Kiet Vi Dao 
 
Tyrone Moors 

Dùng kiến thức ghi nhớ để tìm những âm quen thuộc trong các từ suốt 
quá trình đọc sách. 
Tự nhận thức về sự cải tiến cần thiết khi sử dụng thời gian 24 giờ. 

5/6 P Innocent 
Kento Kalala 
James Zaathang 
 
Rebecca Nielsen 

Kiên trì tiến bộ về viết bằng cách xem lại bài thêm thông tin tạo bài viết 
rõ hơn và chi tiết hơn.  
Đề ra mục tiêu sử dụng những ví dụ từ bài văn để hỗ trợ những tóm tắt 
và giải đáp của em. 
Tạo sự kết nối với những bài văn khác để trợ giúp em hiểu bài. 

5/6S Isaac Chaarani 
 
Amanda La 

Sử dụng biểu đồ liên hệ trong lớp học và bảng 100s để giúp em hiểu về 
dãy số và đại số. 
Chỉ chọn học tập cùng với các học sinh hỗ trợ em học tập với khả năng 
tốt nhất. 

5/6 U Brodie Lyons-

Jones 

 

Brian Kn 

Nhận thức được những lãnh vực học tập nào em muốn tiến bộ và thực 
hiện những cố gắng để nâng cao chất lượng học tập về môn Toán. Nổ lực 
tuyệt vời Brodie! 
Tạo sự kết nối giữa những câu chuyện mà em đã đọc trước đây và liên 
kết chúng với quyển sách mà em đang đọc hiện tại. Cố gắng tuyệt vời 
Brian!  



LỊCH HỌC KỲ NĂM 2018 

Học kỳ 1 30 Tháng Hai - 29 Tháng Ba 

Học kỳ 2 16 Tháng Tư - 29 Tháng Sáu 

Học kỳ 3 16 Tháng Bảy - 21 Tháng Chín 

Học kỳ 4 8 Tháng Mười - 21 Tháng Mười Hai 

CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤCPSW 
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 

3:15 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 Sáu03 
8564 9000 

(8am-6pm Mon-Fri) 

Mọi yêu cầu và đăng ký liên lạc: 
Trường Tiểu học Resurrection:  

9366 7022 

Trường tiểu học Movelle: 
366 8892 

Cập nhật Chương trình 
 Kết thúc Học kỳ 

 Vào ngày 20 Tháng Mười Hai trường tiểu học Resurrection sẽ 
kết thúc Học kỳ 4. 
Tuy nhiên, trường tiểu học Movelle sẽ vẫn mở cửa cho đến 
ngày 22 Tháng Mười Hai, nếu phụ huynh yêu cầu dịch vụ chăm 
sóc trẻ trước và sau giờ học vào ngày 21 và 22 vui lòng đăng ký, 
chi tiết dưới đây. Chúng tôi- OSHclub sẽ tiếp tục phục vụ dịch 
vụ và cung cấp các hoạt động vui nhộn cho các em tham gia 
chương trình, chúng tôi thích thú được gặp các học sinh đã 
tham gia và yêu thích được gặp các học sinh mới tham gia 
chương trình.  

Xin đừng bỏ lỡ! 

Mọi người trong đội ngũ OSHclub cầu chúc các gia đình 
có một mùa Giáng sinh và Năm mới an toàn và hạnh 

phúc. 
 Tiệc Sinh nhật Giáng sinh!! 

Thứ Ba 19 Tháng 12 OSHclub sẽ tổ chức một buổi tiệc. Đây là 
Tiệc Sinh nhật Giáng sinh lớn để chúc mừng tất cả những sinh 
nhật tuyệt vời chúng tôi có trong năm và chia tay các học sinh 
cuối năm. Chúng tôi sẽ rất bận rộn trang trí cây thông Giáng 
sinh và trang trí đại sảnh cho buổi tiệc.  
Chúng tôi sẽ có nhiều trò chơi cho các em tham gia và âm nhạc 
cho các em khiêu vũ. 
Các em có cơ hội thưởng thức trái cây trong mùa, rau củ, bánh 
cupcake thơm ngon tự làm, bánh mì, nugget, bánh pie và nhiều 
món khác.  
Nhân viên OSHclub đã đề cập chúng tôi sẽ có chương trình trò 
chơi KK, mỗi trẻ sẽ rút thăm một tên, và trẻ có thể mua một 
hoặc làm cho KK của mình một món quà, chúng ta sẽ tặng quà 
tại buổi tiệc. Chúng tôi muốn các học sinh kết thúc năm học với 
ấn tượng và thích thú BUỔI TIỆC SINH NHẬT GIÁNG SINH LỚN!! 

Chúng tôi mong gặp quí vị tại đó!! 

Thông tin cho Phụ Huynh/ Người GIám hộ 

Số điện thoại chương trình OSHC : 0408 477 328 
Điều hợp viên: Stephanie Buttigieg 

Trợ lý: Jessica Alessi và Alexandra Spiteri 
Văn phòng chính OSHClub : 03 8564 9000 

Lưu ý: Tất cả gia đình phải đăng ký để tham gia chương trình, ghi nhớ đây là Miễn phí!! Vui lòng tạo một 
tài khoản trực tuyến tại www.oshclub.com.au tất cả mọi đăng ký và hủy thực hiện qua tài khoản trực tuyến.  

Vào ngày sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc trực tiếp điều hợp viên chương trình. Vui lòng đăng ký cho trẻ 
trước ngày gửi.  

Các học sinh mang theo nón trong Học kỳ 1 và 4 vì chúng tôi sẽ đưa trẻ ra bên ngoài, không đội nón không 
được ra ngoài! 

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,
http://www.oshclub.com.au

