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Trong năm 2018 hầu hết các trường 
học tại Brimbank quanh khu vực 
chúng ta tập trung vào việc cải thiện 
vấn đề đọc sách. Tại trường Movelle 
chúng tôi nhằm mục đích cải thiện 
điều này đã tạo kết quả rất ấn tượng 
trong năm 2017 là gia tăng số lượng 
học sinh đạt cấp độ 2 dẫn đầu về đọc. 
Bằng cách sử dụng Chương trình 
Giảng dạy mới và cộng tác với nhau 
giữa các giáo viên chúng tôi đang 
thực hiện hướng tới đạt thành tích 
điều này. Đọc sách là một kỹ năng 
sống, lâu dài và rất quan trọng cho 
bất kỳ học sinh nào tiếp tục học tập 
thành công.  
Vai trò là nhà trường, chúng tôi mời 
một chuyên viên tư vấn Chris Egan 
đến làm việc cùng tất cả các giáo viên 
về mô hình đọc sách mẫu rõ ràng đó 
là sự chứng thực dựa trên kết quả gia 
tăng số lượng học sinh đọc  sách. 
Chris đã đang bắt đầu làm việc với 
thực tiễn hiện tại của trường cùng 
chương trình hướng dẫn  đọc cho 
giáo viên. Chúng tôi có thiết lập thời 
gian biểu để đảm bảo các nhóm có kế 
hoạch và cộng tác cùng nhau để đảm 
bảo  đồng bộ toàn trường.  
Trong trường, chúng tôi tổ chức khu 

vực đọc sách để các học sinh vào đọc 

và đều tổ chức cho các học sinh từ 

lớp Vỡ lòng đến lớp 6. Quí vị vai trò là 

cha mẹ hoặc người giám hộ có thể 

góp phần rất giá trị tại nhà bằng cách 

đảm bảo con của mình đọc sách mỗi 

đêm và hoàn tất bài tập mỗi tuần. Quí 

vị cũng có thể hỏi trẻ về những gì các 

em đọc và chú ý quan tâm đến kỹ 

năng đọc mà các em được hướng dẫn 

tại lớp. Để có thêm lời khuyên để quí 

vị có thể hỗ trợ cho con mình đọc 

sách tại nhà, vui lòng hỏi giáo viên lớp 

con của mình.  

Môi trường làm việc phía trước 

trường bao gồm khu vực chờ đợi 

trước văn phòng đang được hoàn 

thiện nâng cấp. Các học sinh chúng ta 

xứng đáng được hưởng cơ sở vật chất 

mới và sạch sẽ. Trong vài tuần qua 

chúng tôi đã mua đồ nội thất mới 

hiện đại, thiết lập và đưa vào sử dụng 

60 máy tính xách tay loại nhỏ cho các 

học sinh lớp lớn và cập nhật chương 

trình trong các iPads cho các học sinh 

lớp nhỏ. Chúng tôi đang trên đường 

thực hiện tốt tạo môi trường trật tự 

và an toàn tại  Movelle.   

Chúc mừng các học sinh sau đây được  
bạn bè và thầy cô bầu là đội trưởng 
nhóm . 

Sapphire - Blessing Zaw Khai &   
       Junior Ah-Kau 

Ruby        – Daniel Phan &  

       Qasim Zulnorain 

Emerald – James Zaathang &            
      Omar Karim 

Topaz      - Brodie Lyons-Jones & 
       Kevin  Nguyen 

Hiện quí vị có thể nhận bản tin trường 

chúng ta chuyển thẳng trực tiếp vào 

hộp thư  email của mình. 

Vào trang mạng trường: 

http://movelleps.vic.edu.au  

Di chuyển xuống bên phía tay phải quí 

vị sẽ tìm thấy khung nhỏ màu xám có 

chữ ‘Subscribe’. Điền chi tiết của quí 

vị và bản tin trường sẽ được gửi đến 

hộ thư của quí vị.  

CẢI TIẾN TRƯỜNG HỌC VỀ THỰC 

TIỄN GIẢNG DẠY 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

12/3 
Lễ Labour Day 
Học sinh nghỉ học 

16/3 
NGÀY KHÔNG ĐỒNG PHỤC 
Quyên tặng quà Lễ Phục sinh  
Vé số gửi về nhà 

19/3 
Tham quan Lớp 1-2 
Hays Paddock 
9:00 sáng 

20/3 
NGÀY CHỤP HÌNH TRƯỜNG 
Học sinh đến trường           
với đầy đủ đồng phục 

23/3 
Tham quan Lớp 5-6  
Formula 1 Grand Prix 
9:00 sáng 

27/3 
Họp Toàn trường 
2:15 chiều Phòng GP  
Xổ số Lễ Phục sinh 

29/3 
Ngày cuối Học kỳ 1 
2:10 chiều tan học 

16/4 
Ngày đầu Học kỳ 2 
8:50 sáng Bắt đầu 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 

LÃNH ĐẠO HỌC SINH: 

 ĐỘI TRƯỞNG NHÓM 

CẢI TIẾN TRƯỜNG HỌC VỀ MÔI 

TRƯỜNG 

BẢN TIN TRƯỜNG CHUYỂN ĐẾN 

EMAIL CỦA QUÍ VỊ 

http://movelleps.vic.edu.au


Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG 

TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 
 
Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các học sinh sau 
đây đạt Giấy Chứng Nhận Giải Bạc về Toán của các 
tuần gần đây.   

Finn Gerhard Lớp 3/4B  
và Lina Ng Lớp 6A. 

Thật là một nổ lực tuyệt vời! 
Nếu quí vị có Internet tại nhà, con quí vị có thể truy 

cập Chương trình học Toán bất cứ lúc nào bằng cách 

sử dụng chi tiết học sinh để đăng nhập. Hãy khuyến 

khích con mình thực tập làm Toán cả phần Live 

Challenge và Curriculum của chương trình.  

Cô Helen Gavran - Điều hợp viên môn Toán 

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 

 
Mỗi ngày ngoại trừ Thứ Ba 

Từ 1:40 đến 2:05 chiều tại Bếp Câu lạc 
bộ Điểm tâm. 

Chúng tôi có ……. 
 

       LEGO      Twister       Chess 
         Drawing    Chinese Checkers          

Draughts       UNO    Puzzles 

   GIANT 4 IN A ROW…. 
……..và nhiều hơn nữa. 

 
Hoan nghênh mọi người tham gia 

 
Hãy liên lạc cô Carmen để biết thêm chi tiết 

 

‘Ngày Không Đồng Phục  

và ‘Quyên tặng quà  
Lễ Phục sinh’ 

Thứ Sáu 16 Tháng Ba là 
“NGÀY KHÔNG ĐỒNG PHỤC”  

Thay vì quyên tặng một đồng tiền vàng, nhà 
trường yêu cầu các gia đình vui lòng quyên 
tặng trứng sô-cô-la hoặc những món quà cho 
Lễ Phục sinh để chúng tôi gói 
thành những giải thưởng cho 
chương trình  

 Xổ  số Lễ Phục Sinh!!   
Vui lòng trao quà quyên tặng cho giáo viên lớp 

vào Thứ Sáu 16 Tháng Ba. 

Vé số sẽ được bán sớm! 
Xin cảm ơn sự ủng hộ hào phóng của quí vị! 

Vào mỗi Thứ Hai 2 học sinh Lớp 6 được tham gia 

chương trình Phục vụ Cộng đồng Movelle trong ngày. 

Các học sinh này đã trãi nghiệm tuyệt vời giúp đỡ và 

xác định các lãnh vực cần cải thiện tại Movelle.   

“Chúng tôi yêu thích phục vụ dịch vụ cộng đồng trong 

ngày. Chúng tôi đã xem xét làm thế nào chúng tôi có 

thể giải quyết vấn đề trong sân trường và làm thế nào 

để chúng tôi tự hào về trường chúng tôi. Chúng tôi gặp 

gỡ cô Wood lúc bắt đầu và kết thúc ngày phục vụ kể 

cho cô về những kỹ năng sử dụng, làm việc nhóm, hợp 

tác và kiên trì. Chúng tôi cũng được uống milo rất ngon 

vì tất cả việc khó khăn mà chúng tôi thực hiện. Tôi 

không thể chờ đợi lần tới để chúng tôi có chơ hội tham 

gia phục vụ cộng đồng.” 

PHƯƠNG TIỆN LIÊN LẠC CỘNG ĐỒNG 
PHỤ HUYNH VIỆT NAM 

Nhà trường muốn tạo cơ hội thuận lợi trong việc  
lạc trao đổi tin tức liên quan việc học tập của các 

em học sinh gia đình người Việt nên tạo nhóm 
kết nối qua Viber. Cô Ly đại diện liên lạc cùng quí 
vị. Nếu phụ huynh nào chưa mở tài khoản Viber 
để kết nối, vui lòng liên lạc cô Ly để được giúp 

đỡ. 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Palace Tran 
Aaron Truong 

Đọc và viết các số đến 100. 
Chăm chỉ học tất cả các từ trong bảng Chữ Vàng.  

Prep B Bless Lokodu 
Arella Garlito 

Nổ lực tuyệt vời đọc và viết các số đến 100.  
Nổ lực tuyệt vời về đọc. 

1A 
 

Rafael Fuentes  
Escobar 
 
Elizabeth Eddy 
 
Michael  
Papadopoulos 

Biết cách sử dụng nguồn tư liệu trong lớp học suốt giờ học. Rafael có thể tìm và 
sao chép các từ vòng quanh lớp học mà em muốn sử dụng cho bài viết. Hãy tiếp 
tục cố gắng Rafael! 
Suy nghĩ tuyệt vời suốt giờ học. Eve là người suy nghĩ sâu sắc ghi nhớ và chia sẻ 
những kiến thức em biết với lớp và giúp mọi người cùng hiểu. 
Thể hiện sự kiên trì tuyệt vời trong giờ học nấu ăn. Michael cố gắng nhớ các 
thành phần nguyên liệu nhóm em làm pancake và nghĩ rằng đây là sự thử 
thách, đã không bỏ cuộc. 

1/2A  Alex Eddy 
Kirk Avtarovski 
 
Luzain Mir  

Kiên quyết đặt 100% nổ lực vào việc học, có sự chọn lựa tốt trong lớp học. 
Thực hiện theo lời giáo viên và thành công mở rộng các số có hai chữ số, sử 
dụng vị trí giá trị. 
Có thể giải bài toán cộng mẫu, bằng cách sử dụng chính xác ký hiệu trên bảng 
trắng, khi được hỏi ý nghĩa toán cộng là gì.  

2A Nase Newth 
 
Tum Zaathang 

Tập trung vào mục tiêu bài học và tiêu chuẩn yêu cầu để tiến bộ kiến thức suốt 
các giờ học toán. Nổ lực tuyệt vời ! 
Lắng nghe lời giáo viên suốt giờ đọc sách, và áp dụng lời giảng vào bài làm. Cố 
gắng tuyệt vời Tum! 

3/4A Tina Le  
 
Jackson Nguyen  

Liên tục có thái độ tích cực về việc học và luôn cố gắng hết khả năng.  

Đọc sách tại nhà mỗi đêm và viết tóm tắt về câu chuyện đọc. 

3/4B Jayden Hill 
Alanah Phung 
Charlie Xuereb 

Thay đổi suy nghĩ trong lớp và tiếp cận mọi hoạt động với thái độ tích cực.  
Luôn luôn gương mẫu về đọc độc lập và luôn tiếp tục tiến trình đọc của mình. 
Kết quả xuất sắc nói về thời gian chính xác đến phút. 

5A Jada Jovevski 
 
Nidal Dagher 
Eleka Shih 

Phản ánh sử dụng suy luận của em suốt buổi thảo luận để tìm hiểu nghĩa của 
những từ chưa biết. 
Kiên trì khi em gặp khó khăn về ý tưởng cho bài viết. 
Tạo sự kết nối những kiến thức được học trước đây đặt câu hỏi để hiểu rõ chủ 
đề này. 

6A Myra Kingsada  
 
Blessing Zaw Khai 
Daniel Tran  

Hoàn thành bài viết tường thuật hấp dẫn và thú vị. Toàn thể lớp yêu thích câu 
chuyện của em!  
Kiên trì chăm chỉ suốt giờ học và sẵn lòng giúp đỡ bạn học. Nổ lực tuyệt vời!  
Nổ lực xuất sắc môn Toán khi em làm bài toán nhân theo chiều dọc. Hãy tiếp 
tục cố gắng! 



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. 

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,





