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Phụ huynh và Giám hộ thân mến , 

Cuộc thi Toán Học Úc:                                                        
Chương trình nầy dự kiến sẽ diễn ra tại trường vào 
thứ 4 ngày 3 - 5 tháng 8. Điều nầy được giám sát 
hoàn toàn bởi đội ngũ giáo viên và các đơn nộp thi 
đã khóa. Kết quả sẽ có trong bản tin kỳ sau. 

Nhân Viên Hỗ Trợ An sinh  Học Sinh:                                    
Nhân viên Hỗ Trợ An Sinh Tiểu học mới bà- Angela 
Rousseau - bắt đầu đến trường làm việc vào ngày 25 

tháng Bảy. Cô ấy làm việc vào thứ Hai và thứ Năm để hỗ trợ nhu cầu an 
sinh của học sinh. Cứ hai tuần một lần, cô sẽ họp với nhóm an sinh để ưu 
tiên các nhu cầu của học sinh. Cô cũng sẵn sàng cho các thành viên trong 
gia đình đến gặp. Cô Angela đến trường của chúng ta với hơn 25 năm kinh 
nghiệm trong vai trò nầy. Tôi phải cảm ơn Mrs Farmer, người đã đảm 
nhận vai trò nầy kể từ đầu năm. Chúng tôi cần ai đó thế chỗ Ashley vì cô 
ấy đã quyết định ở lại Trung Quốc. Mrs Farmer đã làm rất tốt việc hỗ trợ 
học sinh trong 6 tháng qua và chúng tôi rất biết ơn tất cả những gì cô ấy 
đã đạt được trong năm nay. 

100 Ngày Học:                                                                                                             
Thật là một ngày tuyệt vời mà chúng tôi đã có tại chi nhánh Valley vào thứ 
Sáu, ngày 22 tháng Bảy. Học sinh nhánh Tây(West) đi bộ đến nhánh Valley để chung vui với một 
số hoạt động toán học tuyệt vời với giáo viên của mình. Các em đã dành thời gian hoạt động bên 
ngoài (vì chúng tôi đã được may mắn với thời tiết tuyệt vời) và những khoảng thời gian khác ở 
bên trong lớp cùng với nhiều giáo viên khác nhau. Những bộ trang phục mà các em mặc rất tuyệt 
vời và thể hiện khá nhiều suy nghĩ và cảm hứng. Là một trường học, chúng tôi thực sự vui mừng vì 
chúng tôi có thể đến với nhau lần đầu tiên sau hơn hai năm. Có một số hình ảnh trong bản tin 
nầy. Bà Lazaridis đã cung cấp 100 chiếc bánh donut để các nhân viên thưởng thức trong lúc nghi 
ngơi. Những cái bánh thật sự rất ngon! 

STOMP: Chương Trình Học Múa                                                                                                                                                                      
Chương trình khiêu vũ nầy đã bắt đầu vào thứ Hai tuần trước và từ vẻ ngoài của các em 
nhỏ,chúng ta thấy đó là một thành công! Thông báo buổi hòa nhạc sẽ sớm gởi về nhà. Vé dành 
cho mỗi thành viên trong gia đình sẽ là $ 5,00, không bao gồm học sinh của trường Spring Parks. 
Buổi hòa nhạc của chúng tôi được tổ chức tại Springvale Town Hall vào thứ Tư, ngày 14 tháng 9. 
Chúng tôi dành cả ngày vào thứ Tư tại hội trường để tổng duyệt cho buổi biểu diễn buổi tối. Tôi 
hy vọng sẽ thấy càng nhiều gia đình ở đó càng tốt, vì chúng tôi đã phải hoãn sự kiện nầy trong hai năm qua. 

Mái Che Nắng  Hình Cánh Buồm: 

Tôi chắc chắn rằng quý vị đã nhận thấy công việc đã dừng lại trên những cánh buồm che nắng của trường. Điều này là do 
thực tế là có lượng nước dư thừa trong các hố đã được đào tại nhánh Valley. Các kỹ sư đã đưa ra một kế hoạch mới với việc 
chôn các chân cột ở điểm khác nhau , nhưng điều nầy đã phải trả một cái giá rất lớn. Tôi đang thảo luận với công ty và Bộ về 
việc cắt giảm chi phí. Sẽ có thêm tin tức về điều nầy trong bản tin tiếp theo.  Chúc hai tuần thật tuyệt vời. 

Julie Fisher 

Hiệu Trưởng 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 1 /8/ 2022 

02/8: Lớp 5/6 tham quan trường Woodleig 

 Lớp 1/2 nhánh Tây tham quan nhà cổ 

 Como                                                                 

03/8: Lớp 1/2 tham quan Velveteen Rabbit 

05/8: Lễ chào cờ-hoan nghênh phụ huynh đến 

 tham dự                                                            

10/8: Lớp căn bản tham quan nông trường 

 Myuna                                                                       

12/8: Lễ chào cờ- Hoan nghênh phụ huynh đến 

 tham gia                                                                

15/8: Phiên họp hội đồng trường qua webex: 

 6g00 chiều                                                     

16/8: Ngày đánh giá lại chất lượng của trường 

17/8: Lớp Mẫu Giáo đến tham quan nhánh  

 Vally trường ta .                                                                 

 Đãi càphê/bánh buổI trưa cho phụ huynh 

 Lớp căn bản năm học 2023 



        Chợ Dandenong (Dandenong Market) 
Vào thứ Ba, ngày 26 tháng Bảy, các học sinh lớp 5 và 
6 đã đến thăm Chợ Dandenong để chuẩn bị cho 
những ngày họp chợ của riêng các em diễn ra vào 
cuối học kỳ. Chúng tôi đã tham quan các khu vực 
khác nhau của chợ như khu thịt, cá và đồ nguội, khu 
trái cây và rau quả, khu bán thức ăn công nghiệp để 
mang về dự trử trong nhà ,khu chợ và quán cà phê. 
Chúng tôi đã quan sát cách họ sắp đặt gian hàng, sản 
phẩm họ đang bán và cách họ tương tác với khách 
hàng. Chúng tôi cũng đã có thời gian đóng vai là 
khách hàng. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui và 
học được rất nhiều điều từ chuyến tham quan nầy . 

Hình Chụp Học Sinh Tại Trường:                                          

Xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc gởi ảnh trường về nhà 

cho gia đình. Bà Simpson vẫn thường xuyên liên lạc với 

công ty, nhưng họ đã gặp vấn đề về nhân sự do COVID và 

bệnh cúm. Họ gặp phải vấn đề thiếu nhân viên và đã phải 

vật lộn để gởi hình về trường đúng thời hẹn. Tuy nhiên, 

tin tốt là hình sẽ đến trường trong tuần tới hoặc lâu hơn. 

Ngay sau khi hình được giao, chúng tôi sẽ gởi về nhà cùng 

với con của quý vị. 

Các Chuyến Du Ngoạn                                                                

Tôi chắc chắn rằng mọi gia đình đã ngập tràn giấy thông 

báo về các chuyến tham quan! Thông thường, học sinh 

tham gia một hoặc hai chuyến du ngoạn mỗi học kỳ, 

nhưng thông qua sự liên kết của chúng tôi với Trường 

Woodleigh và Ardoch, chúng tôi đã được cung cấp một số 

chuyến du ngoạn miễn phí, vì vậy điều nầy đã cho phép 

giáo viên bổ sung những gì học sinh đã học trong lớp, với 

một số kinh nghiệm miễn phí . Mỗi khi chúng tôi rời khỏi 

lớp học, điều nầy mang lại cho học sinh của chúng tôi một 

con đường quý giá để mở rộng vốn từ vựng và ngôn ngữ 

nói của các em. Học sinh cũng có một trải nghiệm  qua 

'cuộc sống thực' để mang về viết lại trong lớp học. Cảm 

ơn sự hỗ trợ của quý vị trong việc hỗ trợ học sinh của 

chúng tôi tham gia các chuyến tham quan này. Đừng 

quên rằng CSEF có thể được sử dụng để đóng cho hoạt 

động nầy và nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả tiền, 

vui lòng liên hệ với văn phòng để đưa ra yêu cầu của quý 

vị. 

Xin chào. 

Tôi tên là Angela.Tôi là 
nhân viên an sinh học sinh 
tại trường Spring Parks.Tôi 
làm việc tại đây vào ngày 
Thứ Hai và Thứ Năm. Tôi 
đã từng làm việc với trẻ 
em và gia đình hơn 25 
năm, và tôi cũng có hai con 
13 tuổi và 16 tuổi .Tôi là người gốc Tô Cách 
Lan, sinh sống tại Melbourne được 11 
năm .Tôi hy vọng được quen biết tất cả mọi 
người trong vài tuần tới. Xin đến gặp tôi để 
nói lời chào nhau. 



NgàyThứ Sáu 22/7,toàn trường đả tổ chức mừng 100 
ngày học trong trường cho niên học 2022.Thật tuyệt 
vời khi thấy rất nhiều học sinh và giáo viên mặc quần 
áo và trang phục tượng trưng cho số một trăm . Một 
số thiết kế rất sáng tạo! Các học sinh đã có một 
khoảng thời gian tuyệt vời khi tham gia một loạt các 
hoạt động hấp dẫn mà tất cả đều liên quan đến một 
số dạng Toán, và đây cũng là một ngày khiến hầu hết 
mọi người đều kiệt sức. Cảm ơn tất cả mọi người đã 
làm cho ngày nầy trở thành một ngày đặc biệt đầy 
niềm vui!     

 



WEST CAMPUS                                                                     VALLEY CAMPUS

Grade  Week 1 Week 2 Week 3 

FA Ryzot Chelsea Rachel 

1/2 L Kaylee  Mandy 

1/2 M Vincent Joe Joe 

3/4 L Xavijah  Benjamin 

3/4 M Alex N  Ayesha 

5/6 L Eden  Alycia 

5/6 M Alanah  Dararoth 

Art Angellinee Adam Yr 3  

PE Destiny+ Dararoth  Nathan 

Span-   Ethan 1/2L 

Xem Xiếc Miễn Phí  

Cô Rousseau có 50 vé xem xiếc miễn phí dành 
cho trường chúng ta để xem vào ngày 14/8 
lúc 4g30 chiều tại Thornbury Theatre số 859 
High Street, Thornbury (khoảng 45 phút lái xe 
từ Springvale).  

Nếu quý vị có nhu cầu vé miễn phí dành cho 
sự kiện nầy, vui lòng liên lạc văn phòng chi 
nhánh trường để yêu cầu lấy vé cho gia đình 
quý vị.  

Mỗi nhánh trường có 25 vé, nhưng nếu đến 
ngày 8/8 không có gia đình nào có nhu 
cầu ,thì vé sẽ được chuyển đến bất cứ chi 
nhánh nào cần. 

Grade  Week 2 Week 3 

FA Nirlayp Ellena 

1/2 A Avi Abchal & Avi 

1/2 B Henry Helen 

3/4 A Jennifer & Morokot Emily 

3/4 B Joshua& Gatkuoth Abhi & Eric 

5/6 A Vince Anamercy 

5/6 B Dereck Darrean 

Art  Nirlayp,Terrance, Jayden,Miah 

PE   

Spani-  Bach 


