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Kính gửi phụ huynh / người chăm sóc,  

Buổi Gặp Mặt Giữa Giáo Viên Và Phụ Huynh :  

Cảm ơn những gia đình đã đếnvà gặp gỡ giáo 
viên của con em mình cho  năm học 2022 vào 
ngày 9 tháng 3. Tôi hy vọng điều nầy đã cho 
quý vị cơ hội để chia sẻ một số thông tin cho 
giáo viên về con của quý vị.  

Nếu quý vị đã bỏ lỡ cơ hội nầy và muốn gặp vào một thời điểm 
khác, vui lòng gọi cho văn phòng và yêu cầu một thời gian khác.  

Các Chuyến Du Ngoạn: 

Vì sự hướng dẫn của Bộ được cập nhật thường xuyên, nên giờ đây 
chúng tôi có cơ hội tham dự các chuyến du ngoạn. Chúng tôi có 
một vài kế hoạch cho một vài tuần tới! Một số học sinh Lớp 5/6 sẽ 
tham dự lễ hội điền kinh với các trường lân cận vào Thứ Sáu ngày 
18 tháng Ba. Tuần kế tiếp các học sinh Lớp 1/2 sẽ đến bãi biển 
Mordialloc vào ngày (25 tháng 3) và các em Lớp 3/4 sẽ đến thăm 
Bounce và Braeside Park vào ngày 1 tháng 4.  

Thật tuyệt vời khi có thể trải nghiệm một số điều mà Melbourne mang lại trong khi thời tiết trở nên đẹp tuyệt vời! 
Mỗi địa điểm đều có kế hoạch COVID nghiêm ngặt dành cho du khách. Như mọi khi, vui lòng kiểm tra túi xách của 
con quý vị để tìm các thông tin được gởi về nhà thường xuyên hơn. 

Bữa trưa đặc biệt:  

Học sinh sẽ sớm nhận được thông báo về bữa trưa đặc biệt đầu tiên của chúng tôi cho năm 2022. Đây sẽ là ngày 
bán xúc xích vào Thứ Ba, ngày 29 tháng Ba.  

NAPLAN Trực Tuyến:  

Chúng tôi là trường thí điểm cho sáng kiến trực tuyến nầy, vì vậy các giáo viên và học sinh Lớp 5 của chúng tôi sẽ 
biết về những gì mà điều nầy đòi hỏi. Lớp 3 của chúng ta sẽ tham gia lần đầu tiên vào tháng 5, nhưng phần Viết sẽ 
vẫn dựa trên giấy đối với các em. Tất cả các trường phải tham gia bài kiểm tra thực hành vào Thứ Năm, ngày 24 
tháng 3, đây là bài kiểm tra để đảm bảo rằng băng thông của chúng tôi có thể lưu trữ các bài kiểm tra và đây là cơ 
hội tốt để các em Lớp 3 của chúng ta trải nghiệm NAPLAN trực tuyến. Kết quả của bài kiểm tra này không được 
lưu lại vì nó chỉ là một cuộc thử nghiệm.  

 

Chúc hai tuần lễ thật tuyệt vời. 

Julie Fisher 

Hiệu Trưởng 

                                                                                                                                                                                                                       

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 15/3/2022                                                         

14/3: Ngày lễ công cộng 

15/3: Ngày họp chương trình giảng dạy  

18/3: Điền kinh tại Ross Reserve  

             Chào cờ vào lúc 3 giờ chiều.  

21/3: Các hoạt động của Tuần lễ Hài Hòa  

           Lớp Căn Bản nhánh Tây đến nhánh Valley  

            lúc 10.30 sáng                                                                   
  Phiên họp Hội Đồng Trường qua  
  webex: 6 giờ chiều  

24/3: Bài kiểm tra thực hành NAPLAN: 11h30  

            Lớp 1/2 đến nhánh Tây  

25/3:  Lớp 1/2 đến bãi biển Mordialloc  

           Chào cờ vào lúc 3 giờ chiều.  



 Buổi Triển Lảm Nghệ Thuật Của 
Trung Tâm Cộng Đồng Noble Park 
 

Cuối Tuần Thứ Bảy, ngày 5 và Chủ nhật ngày 6 
tháng 3 đã chứng kiến một lượng người tham 
gia lớn cho Chương trình Nghệ Thuật tại Trung 
Tâm Cộng Đồng Noble Park hàng năm. 
  
Màn trưng bày của trường chúng ta rực rỡ và 
tràn ngập sức sống với những tác phẩm nghệ 
thuật tuyệt vời của các học sinh tài năng của 
chúng ta từ Lớp Căn Bản đến Lớp 6. Tôi vui 
mừng thông báo rằng chúng tôi đã chia giải 
nhất với Trường Emmerson và số tiền thưởng 
trị giá 700 đô la được chia cho hai trường.  
 
Xin chúc mừng Anisa Soun, người xứng đáng 
nhận được Giải Khuyến khích của Eric 
Mitchell.  
 
Đại diện của Trung tâm Cộng đồng sẽ trao giải 
thưởng cho Anisa tại một buổi họp mặt trong 
tương lai.  

 



Anisa Soun đoạt giải Khuyến khích    
Eric Mitchell  

 

CHƯƠNG TRÌNH VIẾT THU HOẠCH 
SỚM(Early Harvest Writing Program) 

  

Học sinh Lớp 5 và 6 của cả hai nhánh trường 
đã gặp nhau để tham gia buổi ra mắt chương 
trình Viết Thu hoạch Sớm tại nhánh Valley.  

Chương trình Viết Thu hoạch Sớm là một 
chương trình nhằm giúp các nhà văn trẻ sáng 
tạo, chỉnh sửa và giúp họ hiểu về quy trình 
xuất bản sách.  

Các học sinh đã xem video giới thiệu cũng 
như thực hiện phần gợi ý (theo nhóm nhỏ) 
để tìm ra chủ đề cho các bài viết năm nay.  

Chúng tôi đã gửi bài viết của mình cho 
chương trình Thu hoạch Sớm và sẽ sớm tìm 
hiểu xem chủ đề của chúng tôi có được chọn 
hay không.  

Hãy theo dõi để cập nhật thêm về chương 
trình viết thú vị nầy. 

 



           Câu lạc bộ giờ ăn trưa 

Nhánh Tây đã bắt đầu chương trình "Câu lạc bộ giờ ăn 
trưa" vào tuần trước. Chương trình nầy được điều hành 
bởi các em lãnh đạo Lớp 6 và đã thành công rực rỡ.  

Lớp 1 và 2 vào phòng Nghệ Thuật và học cách vẽ Anime 
cũng như tô màu trong sự tập trung tinh thần cao. Các học 
sinh lớp 3-6 có câu lạc bộ cầu lông giờ ăn trưa,và đây cũng 
là một thành công và có rất nhiều học sinh muốn theo học 

đến nỗi chúng tôi thậm chí phải từ chối một số học sinh.  

 

 

 

                                                                 

                                  STARS  OF THE WEEK (Term 1)                                                                                                                                                            
     WEST CAMPUS                                                                                                VALLEY CAMPUS 

Grade  Week 5 Week 6 

FA  Allen 

1/2 A Jayden Angie 

1/2 B Helen Mikki 

3/4 A Toki Morokot 

3/4 B Melinda Ravneet 

5/6 A Muhamed Anika 

5/6 B Dereck Jada 

Art Celeste 3/4 + Kenny1/2 Jaxson (3) 

Spanish Ayden A. 1/2B Dereck 5/6B 

PE Nirleyp FA 3/4A & 3/4B 

Grade  Week 5 Week 6 

FK Amira Eshan 

1/2 L Dickson Kylie 

1/2 M Terry Cassandra 

3 /4 L Derrich Adam 

3 /4 M Dario Pailina 

5 /6 L Khloe  H Andy P 

5 /6 M Patrick  Victor 
Art Arpita  

Spanish Branden Amira 

PE Chloe C Nirvan 

                                                                       
 
  

 

 

 

 

  

 

 


