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Phụ Huynh và Giám Hộ thân mến, 

Ngày Phỏng vấn Phụ huynh / Giáo viên vào 
ngày 22 tháng 6:  

Tất cả các gia đình đã nhận được giờ đến gặp 
giáo viên cho cuộc phỏng vấn vào ngày Thứ Tư 
22/6. Thông dịch viên đã được đặt trước (nếu 
được yêu cầu) và giáo viên sẵn sàng gặp quý vị. 
Vui lòng kiểm tra thời gian của quý vị cẩn thận 

và cố gắng đến đúng giờ, nếu không thời gian phỏng vấn của quý vị 
có thể bị trì hoãn. Trẻ em đi học bình thường vào Thứ Tư, vì chúng 
tôi có các nhân viên giảng dạy khác để làm việc với các em vào buổi 
chiều. Giờ tan trường sẽ như thường lệ lúc 3h30 chiều. Tại West 
nhánh Tây, học sinh sẽ ea về thông qua ngã hội trường và tại Valley, 
học sinh sẽ rờitrường qua LEC. Các báo cáo học kỳ 1 sẽ được gửi về 
nhà vào Thứ Hai ngày 20 tháng Sáu. Vui lòng nhớ các quy tắc về giảng 
cách xã hội khi tham dự các cuộc phỏng vấn và ở nhà nếu quý vị 
không khỏe. Quý vị có thể hẹn thời gian khác để gặp giáo viên của con mình hoặc yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại. Sẽ 
không cần phải đăng ký như năm ngoái, nhưng nếu quý vị muốn đeo khẩu trang khi phỏng vấn - thì đó là sự lựa chọn của 
quý vị. Nước rửa tay sát trùng sẽ có sẵn nếu quý vị muốn sử dụng.  

Bản Tin Lớp:  

Bản tin học kỳ 3 sẽ được gửi về nhà cho con em quý vị vào Thứ Ba, ngày 12 tháng Bảy. Xin để ý bản tin nầy trong cặp của con 
quý vị vì trong đó có thông tin tuyệt vời về những gì đang được dạy trong lớp và những ngày quan trọng đối với con quý vị.  

Bản Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh: 

 Cảm ơn 80 gia đình đã trả lời cuộc khảo sát dành cho phụ huynh được gửi về nhà cách đây vài tuần. Sẽ không quá muộn để 
tiếp tục gửi  lại, nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến của mình cho Kế hoạch Chiến Lược Trường Học tiếp theo của chúng tôi. 
Như đã nói trước đây, mọi trường học đều có một cuộc đánh giá của Bộ Giáo dục bốn năm một lần, và kỳ hạn của chúng tôi 
sẽ là vào học kỳ tới - mặc dù trước một học kỳ  cần phải có rất nhiều công việc chuẩn bị. Khảo sát gia đình, học sinh và nhân 
viên là một bước sơ bộ quan trọng đối với kế hoạch mới của chúng tôi - vì vậy, một lần nữa xin cảm ơn vì những phản hồi 
tuyệt vời!  

STOMP(Chương trình học ca múa):  

Nhiều gia đình đã tham gia các buổi học trực tuyến của chúng tôi với STOMP vào năm ngoái trong quá trình học tập từ xa, 
nhưng tôi vui mừng thông báo rằng năm nay các buổi học nầy sẽ được tổ chức tại trường! Mỗi lớp sẽ có một buổi học 40 
phút mỗi tuần, bắt đầu vào Thứ Hai ngày 25 tháng 7 tại nhánh Tây và Thứ Ba ngày 26 tháng 7 tại nhánh Valley – và đỉnh 
điểm của chương trình nầy là buổi hòa nhạc của trường tại Tòa Thị Chính Springvale vào Thứ Tư ngày 14 tháng 9. Chúng tôi 
sẽ có một buổi tổng duyệt trang phục vào ngày 14 tại tòa thị chính trong ngày, sau đó buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu lúc 6h30 tối. 
Quý vị sẽ nhận được thông báo về buổi hòa nhạc nầy vào học kỳ tiếp theo. Chúc hai tuần lễ tiếp theo thật tuyệt vời. 

Julie Fisher 

Hiệu Trưởng 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 14/6/2022                             

14/6: Ngày họp chương trình giảng dạy:                         

 Học sinh nghỉ học trong ngày nầy                                   

17/6: Lễ chào cờ: 3g00 chiều                                         

20/6: Phiên họp hội đồng trường trực tuyến:6g00 

22/6: Ngày phỏng vấn:Phụ huynh và giáo viên: 1g-8g 

24/6: Lễ chào cờ:1g30 chiều:                                     

 Học sinh ra về lúc 2g30 chiều                             

11/7: Ngày họp chương trình giảng dạy:Học sinh 

 nghỉ trong ngày nầy                                             

12/7: Học kỳ 3 bắt đầu                                                       

 Bản tin lớp gởi về nhà ngày hôm nay                 

25/7: Chương trình STOMP tại nhánh Tây                        



  
 
Thêm một tin tốt nửa! hồ bơi Noble Park đã được trường 
đăng ký cho các lớp học bơi 9 ngày trong học kỳ 4. Học sinh 
đã bỏ lỡ phần quan trọng nầy của chương trình học trong 
hai năm qua, vì vậy tôi hy vọng rằng tất cả học sinh có thể 
tham gia chương trình đầy đủ. Chúng tôi không đi bơi vào 
Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 vì đây là Ngày định hướng cho 
Lớp 6 của chúng tôi, nơi các em bắt đầu đến Trường Trung 
học của mình vào năm 2023 và, các học sinh hiện tại của 
chúng tôi dành cả ngày cho lớp của các em năm 2023.                  

  GIải Chạy Việt Dã Thành Phố DANDENONG . 

Vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 6, Gemma và Raz Lớp 6 đã đại 
diện cho quận Springvale tại Cuộc thi Chạy việt dã Thành 
phố Dandenong . Cạnh tranh với những học sinh rất tài 
năng khác từ tất cả các trường tiểu học trong khu vực này, 
Gemma và Raz đã chạy 3 km trong điều kiện gió rất lạnh. 
Gemma đã hoàn thành ở vị trí thứ 23 với một nỗ lực tuyệt 
vời và Raz được xếp hạng10. Raz sẽ tiếp tục đại diện cho 
khu vực của mình tại Cuộc thi chạy việt dã khu vực phía 
Nam. Tốt lắm .Chúc may mắn Raz. 

 

CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO TRƯỜNG   

Một số học sinh lớp 3-6 của chúng tôi đã rất may mắn được 
tham gia vào Chương trình Thể thao sau giờ học trong học 
kỳ nầy. Học viên sẽ được học chơi Golf trong bốn tuần từ 
hai huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm từ Keysbourough 
Golf Course. Đối với bất kỳ gia đình nào có sở thích, Câu lạc 

bộ Golf nầy sẽ mở 
phục vụ trong 
những ngày nghỉ 

học kỳ sắp tới. 

 
 
Các giáo viên sẽ trao huy chương cho Học sinh của họ trong 
buổi lễ chào cờ vào thứ Sáu, ngày 24 tháng Sáu.  
Cha mẹ của những em được nhận huy chương sẽ nhận 
được một lá thư 1 tuần trước đó, để mời đến dự buổI lễ 
chào cờ lúc 1h30 chiều.  
Trường học sẽ kết thúc học kỳ 2 lúc 2g30 chiều.  

 
 
Bà Curcio sẽ nghỉ hết học kỳ 3 theo chế độ Nghỉ Phép Thâm 
Niên. Chúng tôi đã tìm được một giáo viên thay thế cho cô 
ấy có tên là Brittany Ward. Cô ấy sẽ tham gia đội ngủ lớp 
1/2 vào ngày lập kế hoạch, để có thể họp với nhóm trong 
ngày và chuẩn bị bài cho học kỳ 3.  

 
 
Tôi muốn cảm ơn  cô Farmer, người đã làm việc vào thứ 
Năm và thứ Sáu hàng tuần trong năm nay, trong khi Ashley 
nghỉ phép ở nước ngoài. Ashley sẽ trở lại với vai trò của 
mình từ đầu học kỳ 3. Tôi biết rằng sẽ không nhiều người 
biết đến Ashley, bởi vì cô ấy đã bắt đầu vị trí của mình khi 
chúng tôi bắt đầu học tại nhà và sau đó nghỉ việc ra nước 
ngoài. Học kỳ ba bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 12 tháng Bảy lúc 
8 giờ 50 sáng .Thứ Hai, ngày 11 tháng Bảy sẽ là ngày họp 
chương trình học cuối cùng của chúng tôi cho năm 2022. 
Đây là ngày miễn đến trường cuối cùng của học sinh . Cảm 
ơn sự hỗ trợ của quý vị.  

                    Học Bơi Trong Học kỳ 4 : 

                    Nghỉ Phép Dài Hạn  

                  Học Sinh của Học Kỳ : 

     Nhóm Nhân Viên An Sinh Học Sinh  

Giữ Ấm Trong Mùa Đông 
Nầy Với Nón Len Của 
Trường Spring Parks. 

Có Bán Tại Văn Phòng 
Trường Với Giá $12.00 



               Chuyến Đi Sở Thú   

Bởi Adrian 3 / 4M 

Lớp 3/4 đã đến Sở thú 
Melbourne để xem các loài 
động vật khác nhau. Chúng 
ta đã đi vào lúc nào? Ngày 
2 tháng 6. Đầu tiên, chúng 
tôi nhìn thấy Vượn cáo. 
Chúng có thể đứng lên như 
con người. Thứ hai, lớp 
3/4 nhìn thấy Gorillas (tinh 
tinh). Chúng rất mạnh và 
nguy hiểm. Cuối cùng, 
chúng tôi đã nhìn thấy Gấu 
trúc đỏ. Chúng có thể leo 
trèo và chúng đang ngồi 
trên cây. Gấu trúc đỏ là 
con vật yêu thích của tôi. 

Bởi Ethan 3/4L                                                                            
Vào thứ Năm, 3/4 học sinh tại Trường Tiểu học Spring 
Parks đã đi đến Sở thú Melbourne. Chúng tôi lên xe 
lúc 9:00 sáng. Chúng tôi đã đi xem các loài động vật. 
Đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy Vượn cáo. Chúng  trông 
giống như Meerkats! Thứ hai, chúng tôi nhìn thấy một 
con rắn và nó được ngụy trang rất kỹ. Khi bạn nhìn đi 
nơi khác, bạn đã quên nó ở đâu.Cuối cùng, chúng tôi 
đến Ngôi nhà Bướm và bên trong rất ấm áp. Bướm 
đậu trên người! Những con bướm rất đẹp. 

Bởi Gohan Lớp 3 / 4M  

Lớp  3&4 tại Spring Parks PS đã đến Sở thú Melbourne. 
Chúng tôi đi vàongày Thứ Năm,2 tháng Sáu. Chúng tôi đi 
xem các loài động vật khác nhau, đầu tiên chúng tôi thấy 
một số vượn cáo, khỉ đột và khỉ, sau đó chúng tôi thấy tê 
giác, voi và bướm. Tôi yêu tất cả những con vật này! Thứ 
hai, chúng tôi ăn trưa. Tôi ăn mì. Sau đó, chúng tôi xin cô 
Heffernan cho đi xem những con gấu trúc đỏ vì mọi 
người đều nghĩ chúng đến từ bộ phim ‘Turning Red’. 
Cuối cùng, chúng tôi nhìn thấy một con gấu trúc đỏ. Chỉ 
có một con nhưng nó rất dễ thương. Sau đó, chúng tôi 
nhìn thấy những con rái cá. Họ rất khác nhau. Cuối cùng, 
chúng tôi đã thấy một con chim cánh cụt PENGUIN! Nó 
rất dễ thương và nó đã làm một cú lộn ngược. Chúng tôi 
đã nhìn thấy nó dưới nước. Đó là con vật đẹp nhất trong 
tất cả những con vật mà tôi đã thấy. 



  
 

STARS  OF THE WEEK (Term 2)          

           WEST CAMPUS                                                                                                                       VALLEY CAMPUS   

                                                                                  

          Viện Bảo Tàng Khoa Học 
Vào thứ Tư, ngày 8 tháng 6 năm 2022, tất cả học sinh Lớp 
5 và 6 đã tham gia một chuyến du ngoạn đến Cung Thiên 
Văn tại bảo tàng Scienceworks để xem một bài thuyết 
trình có tên “Cuộc phiêu lưu của Hệ Mặt trời”. Bài thuyết 
trình đã khám phá Hệ Mặt trời của chúng ta và so sánh 
sự sống trên các hành tinh khác nhau. Họ cũng có một số 
thời gian để tham gia vào các hoạt động tương tác  được 
cung cấp tại bảo tàng sau buổi thuyết trình. Các không 
gian tương tác được gọi là “Think Ahead” và 
“Sportsworks”. Họ có thể kiểm tra sức mạnh, thời gian 
phản ứng, kỹ năng chạy và đá cũng như xem một số cuộc 
triển lãm cho thấy công nghệ đã thay đổi cuộc sống của 
chúng ta trong quá khứ trở nên tốt đẹp hơn như thế nào. 

Grade  Week 6 Week 7 

FA Aiden Aiden 

1/2 A Jolena-Hayden Miranda 

1/2 B Aden Jayton & Raisah 

3/4 A MIah Benjamin 

3/4 B Thanh William 

5/6 A Gurraaj  

5/6 B Brooklyn Jayden 

Art   

Span. Miah -Anameray Abby 

PE Indi  

Grade  Week 6 Week 7 

FA Ryo Alina 

1/2 L Dickson Aidan 

1/2 M Chanlida Cassandra 

3/4 L All 3/4 L Angela 

3/4 M All 3/4 M Vanessa 

5/6 L  Gursimran 

5/6 M Jessica  

Art Alanah-Saisarath Joe Gr2 

Span. Luke Dickson 

PE Lewis Gursimran 

Học Âm Nhạc Tại Truờng .  

  Xin đến đê cùng vui trong việc học sử 

nhạc cụ như   Keyboard, Guitar, Ukulele 

tại  truờng  tiểu học  Spring Parks . 

  Truờng Sáng Tạo Âm nhạc tiến                                            

hành một chương trình học nhạc                                                  

tại đây mỗi tuần.Lớp học được                          

hướng dẫn 1 đối 1 hoặc trong một lớp nhỏ 

trong thời gian 30 phút.                                                                                                   

Mục đích là để cung cấp một                                                           

nền tảng âm nhạc tuyệt vời                                                           

cho giới trẻ.  

Các em sẽ học cách đọc nốt                                              

nhạc và sử dụng nhạc cụ theo sự lựa chọn 

của các em . Chúng tôi đang nhận học viên 

mới cho học kỳ 3, 2022.  

Ghi danh xin vui lòng gọi cô Swee trong giờ  

làm việc qua số  9818 2333                                            

hoặc truy cập trang web tại : 

www.creativemusic.com.au 


