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Phụ Huynh và Giám Hộ thân mến, 

Chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời cho năm 
học 2020! Các em đã ổn định  rất tốt trong trường 
và các học sinh lớp Căn Bản tỏ ra rất tuyệt vời. 
Chưa  thấy có bất kỳ giọt nước mắt nào xuất hiện 
trên mặt và các em đã sẵn sàng học thật tốt. Xin 
chúc mừng phụ huynh đã có sự chuẩn bị chu đáo 
để các em  sẵn sàng  bắt đầu đến học. Chúng tôi 
có tổ chức ngày gặp giáo viên vào ngày Thứ Tư 4 
tháng 3 từ 2g30 đến 8g00 tối .Giấy phúc đáp của 

quý vị có thể đã gởi về văn phòng,vì vậy việc sắp xếp giờ hẹn có thể 
được tiến hành.Nếu vì lý do nào đó mà quýi vị muốn đổi giờ hẹn,vui 
lòng liên lạc Mr Phong Tran tại nhánh Tây, người điều hành lịch trình 
cuộc họp của cả hai nhánh trường qua điện thoại số :95466402 

Bầu Cử Hội Đồng Trường 
                                                                                                                                                                                                                             
Nếu quý vị muốn tự đề cử vào Hội Đồng Trường, vui lòng đến văn 
phòng trường lấy hồ sơ trong đó có đầy đủ thông tin về bầu cử  theo yêu cầu . Mẫu đề cử phải được nộp trước ngày 10 
tháng 3, và nếu cần, việc đếm  phiếu sẽ được thực hiện vào ngày 13 tháng 3. Chúng tôi cần hai đề cử từ phía  phụ huynh vì 
một số phụ huynh đã hoàn thành nhiệm kỳ 2 năm và không tái ứng cử nữa. Vui lòng xem xét việc tự  đề cử vào hội đồng 
trường để quý vị có tiếng nói về những vấn đề liên quan đến trường của quý vị. Hội đồng trường sẽ có một phiên họp mỗi 
tháng vào một buổi tối thứ Hai lúc 6g00 tại trường và các cuộc họp thường kéo dài không quá một giờ . 

Ngày Họp Chương Trình Giảng Dạy :  

Xin cám ơn phụ huynh đả có sự sắp xếp đặc biệt để trường có hai ngày họp chương trình giảng dạy trong năm nay.                          
Hai ngày họp cuối của năm học sẽ được thực hiện vào ngày 26/5 và 12/8 .trường được phép họp về chương trình giảng dạy 
không có học sinh đến trường 4 ngày trong 1 năm.Ngày 30/1 vừa qua chúng tôi học về giáo dục học sinh trai dưới sự hướng 
dẫn của  Tarun Stephenson. Hai ngày họp cuối của năm nay sẽ tập trung vào Toán Học và Văn Học (Đọc và Viết) 

Bản Câu Hỏi Sức Khoẻ Của Y Tá Trường : 
Tất cả các gia đình có con học lớp Căn Bản (Foundation) đã nhận được  một phong bì lớn màu trắng từ y tá trường thuộc Bộ 
Giáo Dục . Xin gửi bản trả lời về trường nhanh chóng để y tá tiện việc  theo dõi tình trạng sức khoẻ học sinh. Dịch vụ nầy  
cũng có áp dụng cho các học sinh khác, vì vậy một số gia đình có thể  cũng đã nhận được hồ sơ giới thiệu để đăng ký khám 
sức khoẻ nếu giáo viên nghĩ rằng việc kiểm tra với y tá trường sẽ đảm bảo sức khoẻ cho con em quý vị hơn.                                     
Việc khám thường tập trung vào mắt và tai. 

An toàn của học sinh: 
Phụ huynh xin vui lòng đừng đậu xe ở bãi đậu dành cho nhân viên để đón rước cháu nhà. Nhân viên trường thường ra vào ở 
những thời điểm khác nhau, và họ không  thể luôn luôn để ý đến học sinh và cha mẹ đi lại để lấy xe. Xin đậu xe ngoài đường 
để bảo đảm an toàn cho học sinh . 

Thể Thao Gia Đình Buổi Chiều (Kaboom Sports)                                                                                                                                                    
Sự kiện đầu tiên của năm học 2020 là thể thao gia đình buổi chiều  Thứ Tư ngày 19/2 tại nhánh Tây vào lúc 4g00 chiều, kết 
thúc lúc 5g30 chiều và được  tiếp tục  với buổi xúc xít nướng miễn phí .Mời gia đình đến để cùng chung vui với cháu nhà 
trong một sinh hoạt buổi chiều thật vui nầy . 

 Julie Fisher 

Hiệu Trưởng 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 17/2/2020                                         

19/2:Thể thao Kaboom tại nhánh Valley 4 giờ chiều 
20/2:Học múa Ba Lê Úc từ lớp 3 - 6 
21/2:Lễ chào cờ lúc 3 giờ chiều. 
24/2:Phiên Họp Hội Đồng Trường : 6 giờ chiều tại 
 nhánhTây 
27/2:Lớp Căn Bản - Lớp 2 tham quan Trung Tâm 
 Nghệ Thuật 
28/2: Lễ chào cờ lúc 3 giờ chiều. 
02/3: Ngày chụp ảnh trường tại nhánh Valley 
03/3: Ngày chụp ảnh trường  tại nhánh Tây 
04/3: Buổi Gặp Gỡ Giữa Giáo Viên Và Phụ Huynh: 
 2g30 – 8g00 tối                                                             
10/3:Xe Di ĐộngNha sĩ trường đến nhánh Tây    

16/3:Xe Nha sĩ  Di Động đến nhánh Valley    



Lễ Chào Cờ:                                                                                             
Cứ mỗi chiều Thứ Sáu luc 3g00, trường đều có tổ chức lễ 
chào cờ tại mỗi chi nhánh, và cũng trong mỗi tuần đều có 
một học sinh biểu diễn một tiết mục nào đó. Tuần trước 
buổi biểu diễn được bắt đầu với học sinh lớp 5/6. Vui lòng 
đến tham dự 1 buổi để xem các em lảnh đạo học sinh tổ 
chức  buổi chào cờ như thế nào và cũng để xem các học 
sinh khác biểu diễn. 

 

Nha Sĩ  Lưu Động :Totally Smiles                                                  
Trong 3 năm qua, chúng tôi có tổ chức một chiếc xe nha sĩ 
di động đậu tại mỗi nhánh trường để học sinh được khám 
răng. Xe nha sĩ sẽ có mặt tại Nhánh Tây (West Campus) từ 
ngày 10 tháng 3 trong tuần và tại Nh’nh Valley (Valley 
Campus )từ ngày 16 tháng 3 trong tuần. Nếu quý vị  có bất 
kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc với Văn phòng để biết 
thêm thông tin. 

Xin nhắc cùng phụ huynh 
rằng học sinh phải đội nón 
vào học kỳ 1 và 4 .                      
Chỉ cho phép học sinh đội 
nón trường,học sinh không 
được đội nón lưỡi trai hoặc 
nón đi biễn. Nón có thể mua 
tại văn phòng trường với giá $15 hoặc mua tại Primary 
School Wear -  Cheltenham. 

Nón  Trường  

Năm nay chúng tôi sử dụng công ty chụp hình mới có 
tên :The School Photographer (Người chụp hình trường), 
và họ sẽ đến chụp hình trường thường niên của chúng 
tatại trường Spring Parks vào ngày Thứ Hai 2 tháng 3 tại 
nhánh Valley, Thứ Ba 3 tháng 3 tại nhánh Tây. Phụ huynh 
có thể đặt mua hình qua mạng bằng thẻ tính dụng hoặc 
bằng tiền mặt để trong phong bì do trường cung cấp ( để 

đúng số tiền).Thông tin chi tiết sẽ gởi cho các em mang về 
nhà vào tuần sau. 

Trường Tiểu Học Spring Parks Xin Giới 

Thiệu : 

Thứ Tư Ngày 19 Tháng Hai 

Năm 2020 

Từ 4giờ00– 5giờ30 

Tại Nhánh Valley  

 

Đến với chúng tôi để tham dự trò chơi 

buổi tối vui nhộn , trò chơi có trở ngại và 

thách thức cùng với cả gia đình và cộng 

đồng trường . Sự kiện nầy sẽ là một dạng 

thể thao vui chơi gia đình bao gồm các trò 

chơi như time air, bảng phi tiêu khổng lồ, 

dù, thách thức  bóng  nhện  và nhiều hơn 

nữa.  

Chúng tôi sẽ kết thúc đêm thể thao với 

một bữa xúc xích nướng . 

Đêm Thể Thao Hoàng Hôn 

Chụp Hình Trường :2020- The School Photographer                                                       

                                         Học Phí:                                                                                                    
Xin nhắc cùng phụ huynh rằng học phí đóng trước ngày 5 
tháng 3-2020 sẽ được giãm 10%.    

                         An toàn của học sinh: 
Phụ huynh xin vui lòng đừng đậu xe ở bãi đậu dành cho nhân 
viên để đón rước cháu nhà. Nhân viên trường thường ra vào 
ở những thời điểm khác nhau, và họ không  thể luôn luôn để 
ý đến học sinh và cha mẹ đi lại để lấy xe. Xin đậu xe ngoài  lề 
đường để bảo đảm an toàn cho học sinh . 



Những Ngày  Đầu Tiên Vui Vẻ Trong Lớp Căn Bản  

Hôm nay là ngày thứ 11 của chúng tôi ở trường và như 
quý vị có thể thấy trong một số ảnh , chúng tôi đã rất bận 
rộn để học những điều mới. Chúng tôi đặc biệt thích dành 
thời gian với những người bạn lớn của chúng tôi.  

 



 Chương Trình Cắm Trại Của Lớp  
5 và 6 Tại Gundiwindi 

Ngày mai, tất cả học sinh Lớp 5/6 sẽ nhận được 

một phong bì A4 với tất cả các thủ tục giấy tờ cần 

phải hoàn thành sớm nhất có thể. 

Các giấy tờ bao gồm: 

· Thư giới thiệu 

· Thông tin y tế 

· Thư Đồng ý của phụ huynh 

· Giấy cam kết khi đi cắm trại (phụ huynh và học       

 sinh ký) 

· Yêu cầu về chế độ ăn uống 

· Kế hoạch quản lý hen suyễn (chỉ dành cho học     

  sinh được chọn). 

 

Một cuốn sách thông tin dành cho phụ huynh sẽ 

được gửi về nhà trong thời gian ngắn với thông tin 

thêm về chương trình trại tháng ba. Điều này sẽ 

bao gồm một danh sách ‘những gì cần mang đến’ 

cho mỗi học sinh. 

 

Nếu quý vị muốn nói chuyện với bất cứ ai về việc 

đi cắm trại, xin vui lòng dành hẹn gặp giáo viên  

của con em quý vị . 

  

                                                                      STARS  OF THE WEEK (Term 1)                                                                                                  

             WEST CAMPUS                                                                                        VALLEY CAMPUS 

 

 

 

 

 

Grade  Week  2 Week 3 

FA Sukhmani OH Zai 

1/2 A Amelia Lee 

1/2 B Emily Jaxson 

3/4 A Vince Tupuna 

3/4 B Ina Nga 

5/6 A Haziq Andy 

5/6 B Daniel+ Jactin Danny 

Art   

Spanish  Alex(Gr6 B) 

PE   

Grade  Week  2 Week 3 

Foundation Imaar Jolena 

1/2 L Vanessa Teejay 

1/2 M Bryceson Hannah 

3 /4 L Patrick+Justin Ronaldo 

3 /4 M Tyler+Robert Alannah 

5 /6 L Alvis Mouy Heang 

5 /6 M Richner Wesley 

Art  Kylie (F) 

Spanish  Victor 


