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Phụ Huynh Và Giám Hộ thân mến, 

NAPLAN:  

Các học sinh lớp 3 và 5  đã tham gia NAPLAN trực 
tuyến vào tuần trước và các buổi thi diễn ra rất tốt. 
Kết quả sẽ được chuyển đến trường  vào cuối học kỳ 
2 và chúng tôi sẽ gửi kết quả về nhà ngay sau khi 
nhận được. Vui lòng giữ chúng an toàn, vì chúng tôi 
không nhận được bất kỳ bản sao kết quả nào của 

con quý vị và khá khó khăn để lấy một bản sao khác từ Bộ nếu chúng bị 
thất lạc.  

Phỏng vấn phụ huynh / giáo viên:                                                                             
Các gia đình đã nhận được thông báo về cuộc phỏng vấn nầy và sẽ được 
tổ chức vào Thứ Tư, ngày 22 tháng Sáu. Vui lòng chọn thời gian thích hợp và mang về trường càng sớm càng tốt, để sự lựa 
chọn của quý vị có thể được đáp ứng theo yêu cầu (ngày 20 tháng 5). Chúng tôi muốn thấy càng nhiều gia đình đến tham dự 
cuộc phỏng vấn với giáo viên càng tốt . Báo cáo học kỳ 1 sẽ được gửi về nhà vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 để quý vị có thời 
gian đọc trước khi gặp giáo viên của con mình. Các gia đình có trẻ em tham gia chương trình hỗ trợ đặc biệt PSD sẽ có nhiều 
thời giờ hơn để nghe về những thành tích của con mình trong học kỳ nầy. Bà Heffernan sẽ nghỉ phép trong tuần cuối cùng 
của khóa hai nầy, vì vậy thay vào đó, các cuộc phỏng vấn của bà sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 (khóa 3).  

An Toàn Trên Mạng:                                                                                                                                                                                          
Nhân viên và học sinh đã tận hưởng một buổi học rất thực tế và nhiều thông tin vào ngày 3 tháng 5 tại trường. Chúng tôi đã 
học được một loạt các kỹ năng và chiến lược để giữ cho bản thân và học sinh của chúng tôi an toàn khi lên mạng. Cũng có 
một buổi học dành cho phụ huynh được tổ chức qua webex vào tối hôm sau, vì vậy tôi hy vọng rằng một số gia đình có thể 
kết nối từ xa với buổi học. Tôi hy vọng rằng nó hữu ích cho những người đã tham dự. Chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ của 
mình với nhóm An Toàn Mạng, vì đây là một lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng và chúng tôi cần phải theo sát những phát 
triển mới.  

Cuộc Đua Kỳ Thú:                                                                                                                                                                                                    
Cảm ơn Mr Lightfoot đã tổ chức một buổi chiều vui vẻ cho Cuộc Đua Kỳ Thú. OSHClub đã mua và nướng 200 chiếc xúc xích, 
và cung cấp những chai nước . Có một số hình ảnh kèm theo trong bản tin phía sau. Cảm ơn tất cả các nhân viên của chúng 
tôi đã ở lại để giúp đỡ sự kiện và các gia đình những người đã bất chấp thời tiết để đến với buổi chiều vui nhộn nầy!  

Ngày Chụp Hình Trường:                                                                                                                                                                                     
Đừng quên rằng Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 là ngày chụp ảnh của chúng tôi tại cả hai nhánh trường. Vui lòng liên hệ với văn 
phòng nếu quý vị chưa nhận được gói đặt chụp ảnh của mình.   Julie Fisher 

Đánh Giá Mới Về Trường Học:                                                                                                                                                                                    
Mỗi bốn năm, các trường thực hiện một cuộc đánh giá với một người đánh giá độc lập do Bộ chọn cho chúng tôi. Trong học 
kỳ nầy, chúng tôi sẽ thực hiện một loạt các cuộc khảo sát với phụ huynh, nhân viên và trẻ em để đánh giá ý kiến của họ về 
các khía cạnh khác nhau về trường. Cô Harry và tôi đang làm việc để cập nhật các chính sách của trường và sẽ sớm được tải 
lên trang web của chúng tôi để phụ huynh phản hồi. Mỗi gia đình sẽ nhận được một bản khảo sát, vì vậy vui lòng gửi lại bản 
khảo sát trong thời gian sớm nhất có thể. Phản hồi của quý vị sẽ được đưa vào báo cáo mà trường chúng tôi phải cung cấp 
cho người đánh giá. Chúc gia đình có hai tuần lễ thật tuyệt vời.  

Julie Fisher : Hiệu Trưởng  

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 16/5/2022  

16/5: Phiên họp trực tuyến Hội Đồng Trường : 
 6g00 chiều                                                    
19/5: Chụp hình trường                                                
20/5: Lễ chào cờ:3g00 chiều                                   
21/5: Bầu cử Liên Bang tại hai nhánh trường 
25/5: Đêm thông tin dành cho lớp Căn Bản niên 
 học 2023:7g00 tối                                            
26/5: Thi đấu môn chạy việt dả cho một số học 
 sinh được lựa chọn                                       
27/5: Ngày soạn chương trình giảng dạy-                                
 Học sinh không đến trường 



Cuộc Đua Kỳ Thú  
Vào thứ 4 ngày 4 tháng 5, các gia đình đã hoàn thành Cuộc Đua Kỳ Thú. Họ rất thích tìm kiếm 
manh mối và giải các câu đố để hoàn thành cuộc đua. Thời tiết hôm đó đã đe dọa và như muốn 
làm hỏng cuộc vui của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì và điều đó đã làm tăng thêm niềm 
vui như lễ hội của buổi chiều. Chúng tôi cũng rất thích món xúc xích do OSH Club cung cấp.          
Cảm ơn Mr Lightfoot vì kỹ năng lập bản đồ thông minh và mang đến cho chúng tôi niềm vui 
trong việc giải mã. 



                            

Vui Chơi Miễn Phí (Playgroup)                                                            
Phụ huynh có con ở Khu vực phía Nam Springvale 

đang được tạo cơ hội để khám phá những lợi ích 

của các nhóm vui chơi miễn phí. Nhóm chơi mới sẽ 

bắt đầu vào Học kỳ 1, 2022, vào Thứ Hai, ngày 7 

tháng Ba. Phụ huynh và trẻ nhỏ được mời tham dự 

nhóm vui chơi được tạo điều kiện này có trụ sở tại 

Trường Tiểu học Spring Parks (Cơ sở phía Tây). 24 

Erica Street Springvale. Các hoạt động mỗi tuần sẽ 

bao gồm một loạt các hoạt động vẽ tranh, slime / 

goo, cát, chơi dưới nước, xây dựng, động vật, âm 

nhạc và các câu chuyện và bột nắn hình để hỗ trợ 

con quý vị khám phá, sáng tạo và phát triển trí 

tưởng tượng của cháu. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Trường Tiểu 

học Spring Parks Ph 9546 6402  

  

Nhóm vui chơi sẽ hoạt động vào mỗi sáng thứ Hai 

từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng . 

  

Đây là một sáng kiến chung giữa Thành phố 

Greater Dandenong và Trường tiểu học Spring 

Parks . 

Nhóm Vui Chơi Năm 2022 

               AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG   

Đường và xe cộ là một phần trong cuộc sống 
hàng ngày của tất cả chúng ta. Với tư cách là 
người lái xe, hành khách hay người đi bộ, tất cả 
chúng ta đều phải đối mặt với giao thông hàng 
ngày. Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương xung 
quanh xe cộ và đường xá do tuổi nhỏ và khả 
năng của chúng. Hiện nay, nhân viên trường 
thường hay thấy những sự cố và việc thực hành 
không an toàn xung quanh trường do một số 
phụ huynh và học sinh gây ra.           

Hãy đảm bảo quý vị tuân thủ các nguyên tắc và 
luật an toàn giao thôngtrên đường . Khi sang 
đường với con em của quý vị, hãy chắc chắn 
rằng quý vị đang sử dụng đường dành cho học 
sinh băng qua trường tại nhánh Valley và nhánh 
Tây . Có một lối đi có người giám sát ở đường 
Bournemouth gần nhánh Tây dành cho những 
gia đình đậu xe xa trường.  

Vui lòng nói về tầm quan trọng và tính hợp pháp 
của việc thắt dây an toàn và nhấn mạnh rằng 
mọi người trên xe phải đeo dây an toàn phù hợp 
với độ tuổi và kích cỡ của họ.  

Vui lòng không chở thêm trẻ em trên xe nếu 
không có đủ dây an toàn cho trẻ.  

Đảm bảo con của quý vị xuống xe ở phía lối đi 
bộ.  

Một số phụ huynh quay đầu xe lại ngay phía 
trước cổng trường học, điều nầy đặc biệt nguy 
hiểm. 

Vui lòng lái xe đi xa hơn để quay đầu xe an toàn.  

Vui lòng không đậu xe trong bãi đậu xe dành cho 
người khuyết tật trừ khi quý vị có giấy phép đậu 
xe. 

 

Các em học những                                                        
thói quen tốt từ                                                            
những tấm gương 
tốt. 



 
An Toàn Trên Mạng 

Thứ Ba tuần trước, học sinh lớp 5 & 6 đã tham gia một 

buổi học về An Toàn Trên Mạng. Đề tài rất hấp dẫn và 

nhiều thông tin. Buổi học dạy chúng tôi về cách thay đổi 

cài đặt trong trò chơi và phương tiện truyền thông xã hội 

của chúng tôi để bảo vệ chúng tôi khỏi sự giao tiếp không 

cần thiết,có sự hòa nhập khi chơi trò chơi trực tuyến, giữ 

cho tin nhắn trò chuyện của chúng tôi mang tính tích cực 

và có sự cân bằng lành mạnh giữa thời gian sử dụng thiết 

bị và thời gian không sử dụng thiết bị. Chúng tôi cũng đã 

học cách trở thành người chủ động thay vì đứng ngoài 

cuộc trong thời gian bị bắt nạt trên mạng. Cảm ơn Kiah và 

Sam đã điều hành phiên học nầy.  

STARS  OF THE WEEK (Term 2)          

WEST CAMPUS                                                                                        

VALLEY CAMPUS                                                                                                                             

Grade  Week 1 Week 2 Week 3 

FA Alayp Nirlayp Derrick 

1/2 A Orson Taryn,Salina John 

1/2 B Cassidy Jazil Olivia 

3/4 A Amelia Nathan Japneet 

3/4 B Rania Pharrelll William 

5/6 A Raz Leonie Suhanijot 

5/6 B Monica Rachel Jason 

Art  Allen,Cassidy  

Span. Allen Emily Kenny 

PE  Michelle Edward 1/2B 

Grade  Week 1 Week 2 Week 3 

FK Kaplan Alicia Ryzo 

1/2 L Celine Sarita Sarita 

1/2 M Christina Khang Athena 

3/4 L Len Ethan Jenny 

3/4 M Munira Keira Judy 

5/6 L Tierra Arpita Eden 

5/6 M David Wesley  

Art Airis Yr1 Eshan FK Bryceson Gr4 

Span.        Vincent Alicia 

PE Vy Haylee  

                           Tuần Lễ Giáo Dục  

Tuần lễ Giáo dục 2022 kỷ niệm 150 năm giáo dục ở Victo-
ria, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một Buổi 
Chiều Mở Rộng cho các gia đình đến trường sớm hơn 
một chút trong ngày để xem con cái của họ học hành. 
Chúng tôi sẽ có một buổi trà chiều vào thứ Năm ngày 26 
tháng 5 tại cả hai nhánh trường. Tại nhánh Tây, chúng ta 
có thể gặp nhau trong Phòng Nghệ Thuật lúc 2 giờ chiều 
thưởng thức đồ uống nóng và một gì đó để ăn, và tại 
nhánh Valley, cũng cùng ngày và giờ, nhưng ở phòng LEC. 
Sau đó, lúc 2 giờ 25 phút gia đình có thể chuyển sang lớp 
học của con mình và sau đó gặp nhau tại phòng lớn ở 
nhánh Tây và LEC tại nhánh Valley để làm lễ chào cờ vào 
lúc 3 giờ chiều. Chúng tôi sẽ có học sinh của một lớp học 
thực hiện một buổi biểu diễn ngắn, cũng như các hạng 
mục cho lễ chào cờ thông thường. 


