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Phụ Huynh / Giám Hộ thân mến, 

Chào mừng quý vị trở lại học kỳ 3 sau khi tận hưởng 
thời tiết tuyệt vời trong những ngày nghỉ! 

Ngày Họp Chương Trình Giảng Dạy Vào Ngày 11 
tháng 7: 

Như quý vị đã biết, năm nay trường của chúng tôi 
đang trong tiến trình đánh giá lại và hầu hết các 
công việc sơ bộ đã được hoàn thành, nhưng chúng 

tôi cần có thời gian với tư cách là nhân viên để hoàn thành quy trình đánh 
giá. Chúng tôi đã có thể làm việc nầy vào thứ Hai, vì vậy, cảm ơn quý vị đã 
kéo dài kỳ nghỉ  của mình với các em thêm một ngày! Chúng tôi sẽ có một 
học kỳ rất bận rộn , với một vài chuyến du ngoạn đang được lên kế hoạch 
và lớp 5/6 sẽ tổ chức một ngày hội chợ tại mỗi nhánh trường như một 
phần của đơn vị nghiên cứu Kinh Tế của các em. 

Nhân sự:                                                                                                                          
Trong khi Cô Curcio được nghỉ phép dài hạn , chúng tôi đã may mắn được 
thầy Brent Adcock tham gia giảng dạy lớp học của bà trong học kỳ 3. Vâng 
ông ấy là em trai của ông Cam Adcock! Ông ấy đã tham gia dạy thế một số 
ngày ở trường chúng ta trong học kỳ 2, và đã bắt đầu xây dựng mối quan 
hệ với các học sinh và điều nầy sẽ tiếp tục trong vòng 10 tuần nửa. 

Chúng tôi cũng đã tuyển dụng một nhân viên An sinh – đó là Cô Angela Rousseau –bà sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 25 tháng 
7 tại nhánh Tây. Cuối cùng, chúng tôi đã tuyển dụng một nhân viên văn phòng để thay thế bà Spencer, người đã thôi việc 
vào cuối năm ngoái. Tên cô ấy là Allison Barker và sẽ làm việc với Mrs Porto. Tôi sẽ đăng một bức ảnh và một vài lời giới 
thiệu nhanh ngắn về họ trong bản tin tiếp theo  

STOMP:                                                                                                                                                                                                         
Chúng tôi đã thuê dịch vụ của một vũ đoàn địa phương ở Melbourne (STOMP) để làm việc với học sinh và nhân viên hàng 
tuần để học một điệu nhảy nhằm đạt đến sự hoàn hảo nhất cho buổi hòa nhạc của trường vào Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 tại 
tòa thị chính Springvale. Họ cung cấp chủ đề, công việc thường xuyên trong khiêu vũ, ý tưởng trang phục và làm việc với học 
sinh để hoàn thiện vai trò của họ, giúp xây dựng sự tự tin và hiểu biết về bản thân trong bối cảnh của một nhóm lớn hơn. 
Những bài học quý giá được học qua các chương trình nầy, với tinh thần đồng đội và hợp tác là cốt lõi của mỗi buổi học. 
Chúng tôi mong muốn được hợp tác với STOMP trong học kỳ 3. Họ sẽ bắt đầu các buổi học vào ngày 25 tháng 7 tại nhánh 
Tây và ngày 26 tháng 7 tại nhánh Valley. 

Khảo sát ý kiến của phụ huynh:                                                                                                                                                                             
Cuộc khảo sát hàng năm nầy của Bộ Giáo Dục, sẽ sớm thực hiện dành cho các gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên để trả lời 
một số câu hỏi về ý kiến của quý vị về nhiều khía cạnh của trường . Nếu được chọn,quý vị  sẽ nhận được một lá thư có kèm 
theo liên kết dẫn đến cuộc khảo sát có thể được hoàn thành trên bất kỳ thiết bị di động nào mà quý vị sử dụng. Tất cả các 
câu trả lời đều được  ẩn danh và kết quả sẽ  chia sẻ tại Hội Đồng Trường , sau đó sẽ thông báo trong bản tin sau. 

Chúc hai tuần lễ tới thật tuyệt vời. 

Julie Fisher                                                                                                                                                                                                             
Hiệu Trưởng. 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 18/7/2022 
 
22/7: Mừng 100 ngày học tại Chi nhánh Valley.   
 Lễ chào cờ lúc 3 giờ chiều.  
25/7: Angela Rousseau bắt đầu làm việc tại 
 nhánh Tây . 
 STOMP bắt đầu hôm nay tại nhánh Tây  
26/7: STOMP bắt đầu hôm nay tại nhánh Valley  
27/7: Lớp5/6 tham quan Chợ Dandenong  
 Trường mẫu giáo Community Kids đến 
 tham quan nhánh Valley . 
 Trường mẫu giáo Olinda đến tham quan
 nhánh Tây . 
29/7: Lễ chào cờ   
01/8: Allison Barker bắt đầu làm việc trong văn 
 phòng nhánh Valley.  
02/8: Chuyến du ngoạn đến trường Woodleigh 
 của lớp 5/6 . 
           Chuyến du ngoạn của học sinh lớp 1&2 
 nhánh Tây đến nhà cổ Como. 
 03/8: Màn biểu diễn  Velveteen Rabbit lớp  1/2  
05/8: Lễ chào cờ 



  
 

Cảm ơn những gia đình đã đóng góp rất hào phóng cho thư 

viện và quỹ xây dựng của chúng tôi trong năm nay. Số tiền 

quỹ thư viện sẽ được dùng để mua bộ sưu tập Sách Dành 

Cho Trẻ Em mới nhất của năm, với tổng giá trị là $ 2.070.00. 

Số tiền $ 1.175.00 của quỹ xây dựng sẽ được sử dụng cho 

một số cải tiến nhỏ xung quanh trường. 

                     

    

Chúng tôi vẫn đang chờ đặt các trụ cột cuối cùng cho những 

cánh buồm bóng mát mới ở cả hai chi nhánh. Tại Valley, 

chúng tôi đã gặp phải tình trạng tồn đọng rất lớn do lượng 

nước dư thừa trong lòng đất cản trở việc đào các lỗ để đặt 

cột. Công ty buồm bóng mát phải lập ra một kế hoạch mới 

trước khi công việc có thể bắt đầu lại. Hy vọng rằng dự án 

này có thể được hoàn thành trong vài tuần tới. 

           Quỹ Thư viện và Quỹ Xây dựng: 

 

 

 Cánh Buồm Bóng Mát  



Lớp 3 và 4 Tham 
Quan Sở Thú                   
Melbourne 

 



 Học Âm Nhạc Tại  

Truờng .  

   

Xin đến đê cùng vui trong việc                                 

học sử dụng  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 


