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Rất vui khi nhìn thấy các khuôn mặt 

tươi cười của các học sinh chúng ta, 

cũ và mới, bắt đầu đi học. Các học 

sinh và giáo viên bắt đầu năm học, 

tập trung việc học và phát triển cộng 

đồng lớp học cùng học tập và chơi với 

nhau. Các học sinh chúng ta thể hiện 

sự chứng tỏ các gia đình trường 

Movelle đã chuyển đổi rất tốt về giờ 

học mới. Chúng tôi nhận thấy có sự 

cải thiện rất lớn trong trường từ khi 

chúng tôi sửa đổi giờ học. Xin cảm ơn 

quí vị đã giúp đỡ tạo sự chuyển đổi 

trôi chảy cho con mình.  

Cha mẹ muốn đón con về sớm từ 

trường học trong giờ học phải được 

sự chấp thuận tại văn phòng. Yêu cầu 

cha mẹ ký tên về sớm cho trẻ tại iPad 

trên bàn tiếp tân. Học sinh sẽ không 

được phép rời sân trường mà không 

có sự chấp thuận bằng văn bản. Bất 

kỳ cá nhân nào khác cha mẹ đón trẻ 

trong giờ học phải cung cấp yêu cầu 

bằng văn bản của cha mẹ. Học sinh sẽ 

không được ra về với người tuổi dưới 

18.  

Rất khó khăn cho học sinh nghe thông 

báo trong giờ giải lao và giờ ăn trưa 

khi chơi tại sân trường. Để giải quyết 

vấn đề này, cha mẹ muốn đón về sớm 

cần đón trong giờ học. Giờ chơi bên 

ngoài từ 11.00 sáng—11:30 sáng và 

1:40 trưa—2:0 chiều (Nếu điều này 

không thể tránh khỏi, không vấn đề gì 

khi đón trẻ, nhưng chúng tôi không 

đảm bảo trẻ sẽ nghe thông báo gọi 

trẻ đến văn phòng, và vì lý do an toàn 

phụ huynh không được phép đi vào 

sân trường tìm kiếm con của mình. 

Tất cả phụ huynh và khách đến 

trường phải báo cáo cho văn phòng 

và ký tên trước khi đến nơi cần đến. 

Do những thay đổi về tiêu chuẩn an 

toàn trẻ em cha mẹ không được phép 

vào khu vực lớp học sau 9:00 sáng 

đây cũng là giờ học, ngoại trừ những 

phụ huynh tình nguyện giúp đỡ với sự 

đồng ý của giáo viên. Tất cả phụ 

huynh giúp đỡ phải có một thẻ chứng 

nhận làm việc với trẻ em còn hiệu lực 

WWCC. 

Giáo viên có trực sân trường từ 8:35-

8:50 các buổi sáng và từ 3:10 chiều-

3:25 chiều sau giờ học. Nếu quí vị 

không thể đón con lúc 3:10 chiều, vui 

lòng thu xếp thay thế.Những học sinh 

nào không được đón về sau 3:25 

chiều sẽ được gửi đến Chương trình 

Coi sóc sau giờ học vì giáo viên có 

những buổi họp và những công việc 

khác của trường học.  

 

GIỜ HỌC 2018 

CHÀO MỪNG NIÊN HỌC 2018 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

23/2 

Thể thao liên trường 
9:30 sáng—11:00 sáng 
Tại trường tiểu học Kings 
Park  

9/3 

Họp toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP 
Hoan nghênh mọi người đến 
dự 

12/3 
Lễ Labour Day 
Học sinh nghỉ học 

16/3 
NGÀY KHÔNG ĐỒNG PHỤC 
Quyên góp quà cho Easter 
Vé Xổ số gửi về nhà 

20/3 

NGÀY CHỤP HÌNH TRƯỜNG 
Học sinh đến trường             
với đầy đủ đồng phục 

27/3 
Họp toàn trường 2:15 chiều 
tại phòng GP 
Rút số Easter 

29/3 
Ngày cuối Học kỳ 1 
2:15 chiều tan học 

 

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 

SỰ GIÁM SÁT TRƯỚC VÀ SAU 

GIỜ HỌC Vào lớp 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 – 12:30chiều 

Tiết 4 12:30 chiều – 1:30 chiều 

Ăn trưa tại lớp 1:30 chiều – 1:40 chiều 

Ra chơi 1:40 chiều – 2:10 chiều 

Tiết 5 2:10 chiều – 3:10 chiều 

ĐÓN HỌC SINH VỀ SỚM 



Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐƠN XIN CSEF NĂM 2018 
Trong vài tuần sắp tới chúng tôi kêu gọi đề cử cha mẹ tham 

gia Hội đồng trường. Hội đồng trường đóng một vai trò quan 

trọng trong các trường công lập tiểu bang Victoria. Tham gia 

như là thành viên hội đồng trường là một kinh nghiệm bổ ích 

và đầy thử thách. Hội đồng trường hỗ trợ hiệu trưởng để 

cung cấp giáo dục tốt nhất có thể cho các học sinh.  

Hội đồng trường là gì? 

Tất cả các trường công lập trong tiểu bang Victoria đều có 

một hội đồng trường (ngoại trừ các Trung tâm Giáo dục Từ 

xa, Victoria). 

Mỗi hội đồng trường là một thực thể pháp lý có quyền hạn 

riêng của mình. Hội đồng trường là một nhóm người được 

trao quyền thiết lập định hướng chính cho trường. Điều này 

có nghĩa là hội đồng trường có ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng giáo dục mà nhà trường cung cấp cho các học sinh. Hội 

đồng trường phê chuẩn kế hoạch chính của trường, văn bản 

đánh giá và báo cáo của trường, bao gồm Kế hoạch Chiến 

lược Trường, ngân sách của trường và Báo cáo Thường niên 

cho Cộng đồng Trường học. Do đó, hội đồng trường đảm bảo 

rằng trường học hoạt động hiệu quả bằng cách sử dụng tiền 

và đường lối của trường để hoạt động như thế nào. 

Hội đồng trường phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục về việc đáp ứng được các chức năng của mình như 

thế nào. Tất cả các trường công lập ở Victoria đều có một hội 

đồng trường học. Họ là các cơ quan được thành lập hợp 

pháp, có quyền thiết lập định hướng chính của một trường 

học theo các hướng dẫn được Trung ương cung cấp. Trong 

chức năng này, một hội đồng trường có ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng giáo dục mà nhà trường cung cấp cho các học 

sinh. 

Theo những điểm trên, quí vị có thể cân nhắc nghiêm túc 

tham gia ứng cử trong cuộc tuyển cử thành viên hội đồng 

trường và khuyến khích người khác ứng cử. 

Một khi các đề cử được chính thức thông báo đến quí vị, hãy 

nhận đơn tại văn phòng, điền và gửi lại cho hiệu trưởng 

trong thời gian được ghi trong thông báo bầu cử. Kế tiếp quí 

vị sẽ nhận được một giấy nhận đề cử qua thư, xác nhận qui 

trình ứng cử của quí vị được hoàn tất. 

 

CÂU LẠC BỘ ĐIỂM TÂM 
Câu lạc bộ Điểm tâm hiện được phục vụ từ 

8:25 sáng đến 8:45 sáng Thứ Hai đến Thứ Sáu  
trong bếp tại khu vực phía sau phòng Thể dục trường.  

Chúng tôi có Thực đơn Mùa hè bao gồm: 
Vita Brits, Cheerio’s, Muesli, Ly Trái cây và một ly đầy sữa 

nguyên kem bổ dưỡng….ngon tuyệt! 
Chúng tôi khuyến khích các học sinh ủng hộ Câu lạc bộ 
Điểm tâm bằng cách tham gia và cùng chia sẻ buổi ăn 

sáng với vài người bạn. 
 

Mong gặp các em tại Câu lạc bộ. 

Trang 2 

Chương trình tài trợ CSEF là khoảng trợ giúp hằng niên để 

trường sử dụng thanh toán cho những chi phí cắm trại, thể thao 

và tham quan cho những học sinh có đủ điều kiện.  

Khoảng trợ giúp này cho học sinh tiểu học là: $125.00 

Những phụ huynh đã có nhận khoảng tiền trợ giúp CSEF trong 

năm 2017 không cần nộp đơn để xin trong năm 2018, tuy nhiên 

chúng tôi cần sao chụp thẻ Health Care hiện hành của quí vị. 

Các phụ huynh mới đến trường yêu cầu nộp đơn xin CSEF cho 

văn phòng trường.  

Vui lòng mang theo thẻ Pension/Health Care để sao chụp. 

Điều kiện hợp lệ được nhận khoảng tài trợ này, cha hoặc mẹ 

hoặc người bảo hộ phải: 

Vào ngày đầu Học kỳ 1, hoặc; 

Vào ngày đầu Học kỳ 2;  

a) Là hợp lệ nhận trợ giúp từ the State Concessions Act 2004, 

nghĩa là, người có thẻ Veterans Affairs Gold Card hoặc 

Centrelink Health Care Card (HCC) hoặc Pensioner Concession 

Card (PCC), HOẶC 

b) Là cha hoặc mẹ nuôi tạm thời, và 

c) Nộp đơn xin cho trường vào ngày qui định.  

 
Đội trưởng: Myraphone Kingsada 
Đội trưởng: Sarah Mai 
Đội phó: Jasminka Trpovski 
 

 

LỚP THẦY CÔ PHÒNG 

Prep A Monica Capruciu 1 

Prep B Marie Graham/ Helen Gavran 2 

1A Julie Hancock 4 

1/2A Melina Cutri 5 

2A Keith Upton 6 

3/4A Rhiannon Cassar 8 

3/4B Jessie Treherne/Helen Gavran 9 

5A Steven Paris 11 

6A Brenton Logan/Jill Reid 12 

ĐỘI TRƯỞNG TRƯỜNG 2018 

CÁC LỚP HỌC 2018 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường 

Trang 3 

LỚP TÊN        KẾT QUẢ 

Prep A Hunter Paterson 
Angela Van 

Có thể kể lại câu chuyện “Goldilocks and the Three Bears”. 
Học viết các số đến 10.  

Prep B Lydia Khenglawt 
Emily Pacovski 

Học cách viết số đến 10. 
Chăm chỉ học từ vựng trong Bảng chữ Vàng. 

1A 
 

Harmony  
Suamasi 
 
Efraim Sang 

Tạo nhiều kết nối trong việc học. Harmony suy nghĩ và chia sẻ nhiều ý 
kiến trong giờ đọc sách và thảo luận. Hãy giữ vững sự nổ lực tuyệt vời 
Harmony! 
Bắt đầu tuyệt vời tại trường tiểu học Movelle. Efraim luôn luôn chăm chỉ 
và có chọn lựa thông minh suốt thời gian học, và cũng giúp các bạn làm 
theo. Rất giỏi Efraim! 

1/2A  Aisha Boswell 
Beautyshine  
 
Thuale 
Tlal Jadoon 

Quyết tâm sử dụng các kỷ thuật viết thông minh khi viết bài tường thuật.  
Kiên trì để đạt thành tích mục tiêu học tập của em trong mọi lãnh vực 
học tập! 
Thực hiện theo lời giáo viên, và thành công tạo những số có hai chữ số 
bằng cách sử dụng MAB. 

2A Jacob Kelberg 
 
Rieana  
Rustiawan 

Tập trung vào nội dung học tập và thành công yêu cầu môn Toán, và thể 
hiện sự tiến bộ tốt kiến thức về Vị trí Giá trị. Nổ lực tuyệt vời Jacob!  
Thể hiện sự quyết tâm tuyệt vời độc lập hoàn thành tất cả bài làm với 
toàn khả năng. Nổ lực tuyệt vời Rieana! 

3/4A Noah Roach 
 
 
Athena Pham 

Luôn luôn cố gắng hết khả năng trong tất cả những việc em làm và không 
bao giờ bỏ cuộc. 

Tự tin đứng trước lớp và tham gia chia sẻ ý kiến.  

3/4B Michael  
Surbevski 
Enny Nuumaalii 

Thể hiện hiểu về các kiểu mẫu đếm của một số các chuỗi số. 
Luôn luôn thực hiện các bài làm với tinh thần tích cực và luôn cố gắng 
với toàn khả năng.  

5A Chantel Imrie 
Caprice  
Lyons-Jones 
Ibby Zulnorain 

Có cố gắng chia sẻ những suy nghĩ của em trong các buổi thảo luận của 
lớp.  
Đáp ứng các bạn qua việc cung cấp những tư liệu học tập và hỗ trợ.  
Lắng nghe và đáp ứng ý kiến phản hồi để cải thiện hành vi trong lớp học 
và hoàn tất bài làm.  

6A Brodie 

Lyons-Jones 

Sarah Mai 

 

 

Benjamin Kalala 

Khởi đầu tuyệt vời Lớp 6! Thật tuyệt nhìn thấy Kỷ năng Lãnh đạo của em 
trong các hoạt động suốt giờ học! 
Cho khởi đầu tuyệt vời năm học với vai trò Đội trưởng trường! Thật 
tuyệt vời nhìn thấy em có trách nhiệm và giải quyết những vấn đề rất 
tốt ! 
Trình bày những chọn lựa và kiến thức rất tốt trong suốt giờ học viết. 
Hãy tiếp tục giữ vững!  



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 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 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 

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 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 

 

Quí Thầy / Cô thân mến, 

 

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

Phòng/Lớp …………………………………………….. 

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

 

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

………………………………………………………………………….. 

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

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

CUỘC  HẸN  VỚI CÔ CARMEN DIMECH 
NHÂN VIÊN PHÚC LỢI 

 

Do nhu cầu về dịch vụ phúc lợi ngày càng tăng, chúng 

tôi yêu cầu quí vị làm cuộc hẹn tại văn phòng hoặc 

điện thoại số 9366 8892. Cuộc hẹn của quí vị sẽ được 

xác nhận bởi nhân viên văn phòng hoặc cô Carmen 

Carmen sớm nhất. Xin cảm ơn. 
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