
Spring Parks có quan hệ đối tác tuyệt vời với : Ardoch, IKEA, Woodleigh School, Officeworks và Resilience Project 

 15/8/2022                                                                      Bản Tin Trường                                                        Số     13                                

 
SPRING PARKS PRIMARY SCHOOL 
Learning and Growing - Safety - Together 
 

West Campus - Administration                                                                                                           

24 Erica Street, Springvale 3171                            9546 6402     9547 2763 

Valley Campus                                                                                                        
27-39 Clarke Road, Springvale South 3172          9547 3222   9558 4891 

 spring.parks.ps@education.vic.gov.au      springparksps.vic.edu.au 

Phụ Huynh Và Giám Hộ thân mến, 

NAPLAN:                                                                                    
Một số phụ huynh đã hỏi tôi khi nào sẽ có kết quả 
NAPLAN, nhưng chúng tôi chưa nhận được bất kỳ 
thông tin nào từ Bộ - tuy nhiên, ngay sau khi kết quả 
đến trường, chúng tôi sẽ gửi các em mang về nhà. 
Chúng tôi đã nhận được một số dữ liệu sơ bộ, 
nhưng dữ liệu nầy chỉ dành cho giáo viên mới có thể 
truy cập. Báo cáo cá nhân của con quý vị sẽ được 

nhận vào cuối tháng 8. 

Lập kế hoạch cho năm 2023:                                                                                            
Kế hoạch cho lớp học năm 2023 đang được tiến hành tốt, vì vậy nếu quý vị 
biết bất kỳ gia đình nào có con bước sang tuổi thứ 5 trước ngày 30 tháng 
4, vui lòng cho họ biết rằng họ có thể đăng ký học ngay bây giờ. Ngoài ra, 
nếu quý vị biết rằng con của quý vị sẽ không học ở trường chúng tôi vào 
năm tới, vui lòng cho văn phòng biết. Thông tin nầy rất quan trọng đối với 
cấu trúc lớp của chúng tôi.  

Gian Hàng Ngày Của Cha:                                                                                                        
Cả hai nhánh trường sẽ tổ chức Ngày Của Cha lúc 11 giờ sáng tại trung 
tâm LEC chi nhánh Valley và thư viện tại nhánh Tây vào ngày 31 tháng 8 và 
ngày 1 tháng 9. Quà tặng sẽ có giá từ $ 5.00 đến $ 15.00. Chúng tôi đã 
quyết định tổ chức bữa ăn sáng dành cho Ngày Cha Mẹ trong học kỳ 4 - 
thay vì tổ chức bữa sáng Ngày của Mẹ và Ngày của Cha riêng biệt. Chúng tôi vẫn chưa quyết định ngày, nhưng có thể sẽ 
được tổ chức bên ngoài - tùy thuộc vào thời tiết khó đoán của Melbourne! Chúng tôi sẽ thông báo sau về việc chọn ngày.  

Nghỉ phép dài hạn:                                                                                                                                                                                                      
Bà Curcio đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Bắc Queensland và sẽ trở lại khi học kỳ 4 bắt đầu. Bà Kenny sẽ trở lại trường vào ngày 5 
tháng 9 sau kỳ nghỉ phép dài gần hai khóa học! Ông Stroud sẽ nghỉ phép ba tuần cuối cùng của khóa học nầy và sẽ được thay 
thế bởi một giáo viên từ cơ quan của chúng tôi. Cô Heffernan cũng sẽ nghỉ phép từ ngày 12 tháng 9 cho đến ngày 16 tháng 9 
- tuần cuối cùng của khóa học nầy, tuy nhiên chúng tôi có cô Christie dạy thế lớp của cô ấy trong tuần. Cô Christie đã thay cô 
Kenny dạy trong lúc cô nghỉ phép và chúng tôi rất biết ơn vì cô ấy có thể tiếp tục dạy tiếp, vì cô ấy hiểu rất rõ về trường và 
học sinh .  

Tái Đánh Giá Trường:                                                                                                                                                                                    
Các kế hoạch của chúng tôi đã được hoàn thành và chúng tôi đã sẵn sàng làm việc với chuyên gia đánh giá trường học ông 
Martin Winfield; Quyền Lãnh đạo Cải Tiến Giáo dục Cấp Cao (SEIL) Amadeo Ferra ; hai Đối Tác Thách thức của chúng tôi - 
Gail Doney và Kim Jackson (2 Hiệu trưởng); Chủ tịch Hội đồng trường - Pheaktra Pich, cũng như Erin Morgan, Trish Harry và 
tôi vào ngày 16 tháng 8, ngày 30 tháng 8 và ngày 12 tháng 9. Chúng tôi sẽ gặp gỡ nhân viên và học sinh trong ba ngày để 
giúp chúng tôi đánh giá Kế hoạch Chiến Lược Trường cuối cùng và đặt ra các mục tiêu cho bốn năm tới. Quá trình này xảy ra 
ở mọi trường học 4 năm một lần. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kế hoạch nầy trước khi năm 2022 kết thúc .                                                   
Chúc hai tuần lễ thật tuyệt vời. 

Julie Fisher 

Hiệu Trưởng 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 15 August 2022 
15/8: Phiên họp HộiĐồng Trường:6g00 chiều 
 qua Webex 
 Thưc tập sinh Sư Phạm tại trường  
16/8: Ngày soạn thảo mục tiêu mới của trường 
17/8: Bóng đá bầu dục với  câu lạc bộ St Kilda  
 Trường Mầu Giáo Springvalley tham 
 quan trường chúng ta 
 Đêm thết đãi trà càphê tại cả hai nhánh 
 trường:5g00 chiều 
18/8: Lớp 1& 2 nhánh Valley tham quan Alex 
 Wilkie Reserve  
 Lớp 1& 2 nhánh Tây tham quan The 
 Grange Reserve 
19/8: Trường Mầu Giáo Springvalley tham quan 
 trường chúng ta 
 Lễ chào cờ: Lớp 3/4 A 
20/8: Ngày xúc xích 
24/8: Bóng đá bầu dục với  câu lạc bộ St Kilda  
26/8: Biểu diễn Tuần Lễ Sách tại nhánh Tây: 
 Lớp Căn Bản-2 
 Lễ chào cờ 



                Buổi hòa nhạc của trường:  
Các em đã có 2 bài học STOMP đầu tiên và tỏ ra rất thích 
thú! Các giáo viên đang quyết định xem họ muốn trẻ em 
mặc gì, vì vậy hầu hết các gia đình sẽ sớm nhận được một 
thông tin  gởi về nhà ghi chi tiết từng em sẽ mặc gì. Quý vị 
có thể đã có thứ gì đó phù hợp sẵn ở nhà, nhưng quýi vị 
sẽ không bị yêu cầu mua bất cứ thứ gì đắt tiền hoặc khó 
tìm. Các giáo viên cũng có một ngân sách mà họ có thể sử 
dụng để mua những thứ họ cần cho mỗi tiếc mục của họ. 
Chúng tôi mong được gặp tất cả các gia đình tại Tòa Thị 
Chính Springvale vào Thứ Tư, ngày 14 tháng 9.  

Tuần Lễ Sách Năm 2022:                                                  

Chúng tôi sẽ tổ chức Tuần Lễ Sách vào Thứ Sáu ngày 
26 tháng 8 với một ngày mặc quần áo tự do ở cả hai 
nhánh trường. Lớp Căn Bản - 2 từ nhánh Valley sẽ đi 
bộ qua nhánh Tây để biểu diễn trong hội trường từ 9 
giờ đến 12 giờ 30 . Chủ đề của năm nay là “Mơ ước 
với đôi mắt mở ra”. Các em có thể hóa trang thành 
bất kỳ nhân vật nào từ bất kỳ sách nào mà các em 
yêu thích. Bà Porto và bà Massey đã mua tất cả 
những sách được giới thiệu từ Hội đồng Sách dành 
cho Trẻ em của Úc và trẻ sẽ sớm có thể mượn chúng 
từ thư viện. 

Khảo sát ý kiến phụ huynh:  
Cuộc khảo sát hàng năm này nhằm tìm kiếm 
ý kiến từ các gia đình về trường học của 
chúng ta.  
 
Một thư mời trực tuyến sẽ được gửi ngẫu 
nhiên đến các gia đình để hoàn thành cuộc 
khảo sát trong khoảng thời gian từ ngày 15 
tháng 8 đến ngày 16 tháng 9.  
 
Nếu qúy vị nhận được lời mời, vui lòng xem 
xét phản hồi, đồng thời khuyến khích bất kỳ 
gia đình và bạn bè trả lời câu hỏi khảo sát. 

Lớp Căn Bản Tham Quan Nông 
Trường Myuna, Năm 2022  



 



WEST CAMPUS                                                                     VALLEY CAMPUS

Thành Phố Dandenong Trung Tâm 
Auskick Plus  
 
Câu Lạc Bộ AFL Victoria mang đến cho mọi người cơ 
hội được tham gia Auskick vui nhộn hơn cho năm 
2022! Bất chấp quý vị có lở cơ hội tham gia chương 
trình Community Austkick trong năm nay hoặc chỉ 
muốn tăng thêm kinh nghiệm, Auskich chính là lựa 
chọn của quý vị!  
 
Thời gian : Chương trình 6 tuần từ 5g00 -6g00 chiều 
  Thứ Tư 31 tháng 8 
Địa điểm :  Ross Reserve, Noble Park 
Ban tổ chức :  Được thực hiện do những nhà huấn  
  luyện giàu kinh nghiệm 
Mục Đích :  Là một chương trình vui nhộn, thân  
  thiện bao gồm AFL Auskick 
  Dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi 
GIá :   Miễn phí bao gồm gói quà Auskick ! 

Xiếc QUIRKUS  2022 
Phát Sự Kiện Trực Tuyến 
Xem trực tiếp từ sân khấu biểu diễn của 
chúng tôi đến màng hình của quý vị 
không giới hạn ,theo nhu cầu ở điều 
kiện thuận lợi nhất . 

Auslan Thông Dịch qua Video nay đã có.      
                                                                    
Các mục biểu diễn……                                             

Bấm vào kết nối hoặc quét mã QR ở dưới và 
nhập mật mã để xem video. 

 

 

Để thể hiện sự biết ơn đến các thương gia mạnh thường quân 
hỗ trợ chương trình nầy, vui lòng email đến 

Grade  Week 4 Week 5 

FA Xander Aja 

1/2 A 1&2 A Alysha 

1/2 B Raisah Terrance 

3/4 A Ailin Celeste 

3/4 B Oscar Eric 

5/6 A Tram Fiona 

5/6 B Jada Alexandrea 

Art   

PE Sofia 1/2A, Jada 5/6B Cherry ,Amelia 

Spani- Orson Raisah 

Grade  Week 4 Week 5 

FA Ethan Hazel 

1/2 L Britney Celine 

1/2 M Terry Aleeshiya 

3/4 L Cecilia Jenny 

3/4 M Keira Aaron 

5/6 L Jason Gursimran 

5/6 M Justin Dontae 

Art Zion  Yr 6  

PE Xavier Foundation Kieran 

Span- Andy Rachel FK 


