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Phụ Huynh và Giám Hộ thân mến, 

Chào mừng quý vị trở lại học kỳ 4! Tôi hy vọng rằng 
quý vị  đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời với gia đình . Học 
kỳ nầy kết thúc vào Thứ Ba, ngày 20 tháng 12, vì vậy 
chúng ta có 11 tuần dạy và học trước mắt - để củng 
cố tất cả các kỹ năng mà các em đã học trong 3 học 
kỳ vừa qua. Các giáo viên sẽ bắt đầu viết báo cáo sau 
khoảng 5 tuần, sẵn sàng chia sẻ với quý vị  vào cuối 
học kỳ. Nếu quý vị  có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc 

nào về con mình, vui lòng liên hệ với giáo viên của con quý vị  hoặc văn 
phòng.  

Nước Đá Si-Rô Cây                                                                                                                                                                                             
Chúng tôi có bán dooper dooper vào Thứ Tư hàng tuần trong thời gian 
nghỉ giải lao với giá 50c mỗi cây.  

Quá Trình Chuyển Tiếp Cho Năm 2023:                                                                                                                                                          
Chúng tôi sẽ có thể tổ chức ba buổi Chuyển tiếp cho các học sinh lớp Căn Bản tương lai của chúng tôi trong học kỳ 4. Buổi 
đầu tiên là vào Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11,từ 9g00 đến 10g00 sáng sau đó cũng cùng giờ được tổ chức vào các ngày 11 và 
18/11. Nếu quý vị biết một gia đình nào có con bước sang tuổi thứ 5 trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, xin nhắc họ về việc 
ghi danh và tham dự các buổi chuyển tiếp nầy tại mỗi nhánh trường. 

Lễ Tốt Nghiệp Năm 2022:                                                                                                                                                                                       
Vì không có bất kỳ hạn chế nào với số lượng người tham gia lễ Tốt nghiệp năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức lễ Tốt Nghiệp Lớp 6 
tại sãnh Tòa Thị Chính Springvale vào Thứ Hai, ngày 19 tháng 12. Thông tin chi tiết sẽ sớm có từ đội ngủ giáo viên lớp 5/6. 
Chúng tôi cũng sẽ có phiên thông tin về chương trình Trại 2023 qua Google Hangouts vào Thứ Tư ngày 12 tháng 10. Các giáo 
viên sẽ trao đổi với các học sinh lớp 4 và 5 hiện tại về thời gian chính xác cho buổi thuyết trình nầy.  

Nón:                                                                                                                                                                                                                           
Xin nhắc nhỡ rằng học kỳ thứ tư là một học kỳ yêu cầu đội nón vào mỗi giờ nghỉ. Chỉ đội nón trường, không đội nón bóng 
chày hoặc nón đi biển. Nón có thể mua từ văn phòng trường với giá $ 15, hoặc tại Primary School Wear ở Cheltenham.  

Mái Che Hình Cánh Buồm :                                                                                                                                                                                   
Sau một thời gian dài, tôi đã được xác nhận mái che cánh buồm của chúng tôi ở cả hai chi nhánh sẽ được lắp vào ngày 19 
tháng 10. Tôi thực sự mong đợi để xem thành phẩm nầy . 

Bữa Sáng Dành Cho Cha Và Mẹ:                                                                                                                                                                          
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 là ngày chúng tôi chọn cho bữa ăn sáng dành cho phụ huynh tại mỗi chi nhánh trường . Nếu thời 
tiết tốt, chúng tôi sẽ tổ chức ngoài trời, nhưng nếu không - chúng tôi sẽ tổ chức ở khu LEC tại nhánh Valley và hội trường ở 
nhánh Tây. Bữa ăn sáng sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 45 sáng. Vui lòng trả lời thư mời sẽ được gởi về nhà vào tuần nầy, 
để chúng tôi có ý tưởng về số người tham gia cho mục đích phục vụ ăn uống.  

Ngày Họp Chương Trình Giảng Dạy:                                                                                                                                                                   
Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 là ngày họp chương trình giãng dạy cuối cùng của năm 2022 không có mặt học sinh ở trường. Đây 
cũng là ngày mà Lớp 6 của chúng tôi sẽ tham quan các trường Trung Học của các em cho năm tới. Các giáo viên của chúng 
tôi sẽ bận rộn lên kế hoạch cho năm 2023 vào ngày nầy.  Chúc hai tuần lễ tới thật tuyệt vời.                                                                                                                            

Julie Fisher:                                                                                                                                                                                                               
Hiệu Trưởng  

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 10 /10/2022 
                                                                                          
12/10: Đêm thông tin về Trại Trường qua 
 Google Hangouts lúc 7g00 tối                    
14/10: Chào cờ lúc 3g00 chiều: Hoang nghênh 
 quý vị đến tham dự                                                   
16/10: Khóa luyện bóng đá Miniroos bắt đầu 
 tại nhánh Valley:10g30 sáng                                
17/10: Phiên họp hội đồng trường qua webex: 
 6g00 chiều                                                   
19/10: Đêm thông tin cho học sinh lớp Căn Bản 
 của năm tới tại nhánh Valley:7g00 tối 
21/10: Chào cờ: Buổi trình diễn bắt đầu.  
 Nhánh Tây:       Lớp 1/2B                                           
 Nhánh Valley:  Lớp FK (Lớp ăn Bản) 



Bản Tin Điện Tử  

Kính gửi phụ huynh và giám hộ. Trong những tuần tới, 
chúng tôi sẽ ra mắt ứng dụng và cổng Sentral dành 
cho cha mẹ để giúp quý vị luôn kết nối với việc học 
của con mình. Một lá thư sẽ được gửi về nhà với 
thông tin chi tiết về cách truy cập tài khoản của quý 
vị. Các tính năng ban đầu sẽ bao gồm nguồn cung 
cấp tin tức hàng ngày, quyền truy cập về việc điểm 
danh,nhắn tin trực tiếp cho (các) giáo viên của con 
quý vị và truy cập bản báo cáo thành tích học sinh 
trực tuyến. Trong những tháng tới, chúng tôi cũng 
sẽ bổ sung khả năng ghi lại sự vắng mặt của con quý 
vị cũng như khả năng đồng ý và chi trả cho các 
chuyến du ngoạn và các sự kiện khác của trường. 
Chúng tôi rất vui mừng ra mắt phương thức mới nầy 
để làm việc với cộng đồng của chúng ta và hy vọng 
quý vị thấy nó là một công cụ hữu ích để hỗ trợ (các) 
con của quý vị tại Trường Tiểu học Spring Parks. 
Thông tin thêm về nền tảng nầy có thể được tìm 
thấy tại đây https://www.sentral.com.au/woman.

Bãi Đậu Xe Bên Nhánh Tây : 
Phụ huynh tại nhánh Tây có thể không biết rằng chúng tôi có 2 lối vào và lối ra vào trường.Hầu hết phụ huynh dường 
như sử dụng lối vào đường Erica, nhưng chúng tôi có một cổng ở phía sau sân trường, thông ra đường Hanleth, nơi 
phụ huynh có thể đậu xe và đợi con mình rời trường.Ngoài ra còn có bãi đậu xe ở đường Donald, cách đó không quá 
xa.Mũi tên màu cam trên bản đồ bên dưới cho biết vị trí của lối vào phía sau sân trường,nằm giữa 2 ngôi nhà trên 
đường Hanleth. Việc biết thêm chổ đậu xe có thể làm giảm bớt việc kẹt xe vào buổi chiều ở phía trước trường học.  

Chương Trình Bơi Lội: 

Với tư cách là một trường học, chúng tôi rất vui mừng vì 
năm nay được tổ chức bơi lội sau khi hơn hai năm không 
được thực hiện chương trình nầy! Chương trình bơi lội 
được bắt đầu dành cho tất cả học sinh vào ngày Thứ Hai 
5/12,và các giáo viên sẽ thông báo cho các em biết về giờ 
học bơi và những gì cần phải mang theo. 

Chúng tôi sẽ đi hồ Bơi Noble Park Aquatic Centre mỗi 
ngày, trừ ngày thứ Ba 13/12 để các em lớp 6 đi tham 
quan trường Trung Học cho năm sau, và ngày 14/12 ngày 
hồ bơi đóng cửa không hoạt động. 

Thông báo  sẽ gởi về nhà trong tuần nầy,vi vậy phụ huynh 
vui lòng lưu ý xem bốp của cháu nhà. 

Các giáo viên lớp Căn Bản sẽ tổ chức buổi thông tin về 
chương trình bơi lội ngay trong lớp học lúc 3g15 ngày Thứ 
Hai 28/11 dành cho phự huynh đến nghe thông tin nhiều 
hơn về chương trình bơi lội. 



 SCHOOL CONCERT Đêm  Văn Nghệ Trường  



MiniRoos Khóa Học 4(8Tuần) Khởi Động Chương Trình Tập Luyên 
Bóng Đá Trẻ Em (Kick-Off Program In a nutshell)  

• Một chương trình bóng đá vui nhộn, an toàn được thiết kế cho 
những người mới chơi trong độ tuổi từ 5 đến 11. Số lượng người 
tham gia được giới hạn 20 người (yêu cầu tối thiểu 10 người). 

• Các buổi học gồm 45 phút hàng tuần nhằm xây dựng các kỹ 
năng thông qua các trò chơi và các bài tập đơn giản được cung 
cấp trong một môi trường hấp dẫn và hòa nhập. 

• Mọi cầu thủ đều có nhiều thời gian chơi bóng và mục đích chính 
của mỗi buổi luyện tập là để trẻ em xây dựng các kỹ năng vận 
động cơ bản. 

• Các huấn luyện viên đều có thẻ Kiểm tra Làm Việc Với Trẻ Em. 

Những lợi ích của Chương Trình Miniroos nầy cho trẻ em là gì? 

• Kết bạn mới và phát triển các kỹ năng xã hội. 

• Phát triển các giá trị của tinh thần đồng đội, hợp tác, chơi công  
bằng và tôn trọng người khác. 

• Phát triển khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và cải thiện 
thời gian phản ứng của trẻ. 

• Giữ gìn sức khỏe bằng cách vận động. 

Thời Gian Và Địa Điểm ?   $100 mỗi học kỳ mỗi trẻ   

Cách đăng ký: 

thành viên mới https://membership.mygameday.app/

regoform.cgi?formID=101300&programID=61341                                 

thành viên cũ : https://membership.mygameday.app/

regoform.cgi?formID=101304&programID=61342                            

Muốn biết thêm thông tin, xin bắm vào contact us Hoặc truy 

cập vào :Miniroos -Kingston Royals Futsal Club  

Spring Parks PS 
(Nhánh Valley                                          
27-39 Clarke 
Road         
Springvale South   
VIC 3172 

Những ngày Chủ Nhật Bát Đầu: 
16 /10: 10.30-11.15am 
(Lưu ý:  Chủ Nhật 6/11 tạm nghỉ. 
Huấn luyện vìên đi tham gia    
Master Games) 
Những ngày tập luyện: 
16, 23, 30 Tháng 10 
 13, 20, 27 Tháng 11                                                        

4,11 Tháng 12  

 

 

Nhóm Chơi Học Kỳ 4 Năm 2022 Đã 

Đến ! 

                                 

         

Phụ huynh có con ở Khu vực phía Nam Springvale

(Springvale South) 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 Thứ Ba Ngày 4 

Tháng 10 Năm  2022 học kỳ 4. Phụ huynh và các 

em nhỏ được mời tham dự vào nhóm vui chơi 

được tạo điều kiện nầy ,có trụ sở tại Trường Tiểu 

học Spring Parks (Nhánh Tây) 24 Erica Street 

Springvale.  

Các hoạt động mỗi tuần sẽ bao gồm một loạt các 

hoạt động vẽ tranh, slime / goo,  Chơi cát, chơi 

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 các 

em 

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 Ba 

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 . 
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