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SPRING PARKS PRIMARY SCHOOL 
Learning and Growing - Safety - Together 
 

West Campus - Administration                                                                                                           

24 Erica Street, Springvale 3171                            9546 6402     

Valley Campus                                                                                                        
27-39 Clarke Road, Springvale South 3172          9547 3222                              
 spring.parks.ps@education.vic.gov.au      springparksps.vic.edu.au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Những Ngày Cần Ghi Nhớ                                                                                                                               

                                                                                                                              

19/12: Lễ Tốt Nghiệp lớp 6                                                                                                   
20/12: Lễ chào cờ toàn trường tại nhánh Valley lúc 10 giờ                                                                

Giải tán lúc 1g30 chiều –Nghỉ Hè                                                                                                             
30/1:  Học kỳ 1, 2023 bắt đầu                                                                              

Lời Cảm Tạ                                                                                         
cảm ơn những gia đình đã chuẩn bị “thết đãi đặc biệt ” cho giáo viên và nhân 

viên của trường trong tuần nầy. Chúng tôi thực sự đánh giá cao việc quý vị 
dành thời gian để chuẩn bị những món ăn ngon nầy cho tất cả chúng tôi cùng 
thưởng thức. Chúng tôi rất may mắn khi có những phụ huynh có tinh thần hỗ 

trợ như thế nầy tại Spring Parks 

 
Ngày Vui Thể Thao Điền Kinh Toàn Trường  



 Xe Cứu Thương St John  



Lớp Căn Bản Valley đến nhánh Tây  Đồng phục học sinh:  
Tôi nhận thấy rằng một số học sinh đang thêm 'trang phục 
cuối tuần' vào đồng phục học sinh . Tôi hiểu rằng trong 
một số trường hợp, các bộ phận của bộ đồng phục nằm 
trong máy giặt đang chờ được giặt, nhưng đây chỉ là điều 
thỉnh thoảng xảy ra. Đồng phục học sinh phù hợp được 
trình bày chi tiết trong các bức ảnh dưới đây. Hầu hết các 
gia đình đều tuyệt vời trong việc đảm bảo rằng con cái của 
mình được mặc quần áo đúng cách, nhưng một số học 
sinh thường xuyên đến trường với quần áo không phù 
hợp. Trong những ngày nghỉ học là thời điểm tốt để đảm 
bảo rằng con của quý vị có đồng phục học sinh phù hợp 
cho đầu năm 2023. Nếu gia đình của quý vị cần sự giúp đở 
từ Tổ Chức Cứu Trợ Trường Công để hỗ trợ đồng phục học 
sinh, vui lòng liên hệ với cô Angela Rousseau tại nhánh 
Tây  , và cô ấy sẽ có thể hỗ trợ một số quần áo từ cơ quan 
nầy. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ tuyệt vời bên gia đình và 
hẹn gặp lại quý vị vào năm 2023! 

Julie Fisher : Hiệu Trưởng 

 

 



Trung Tâm Giữ Trẻ Vui Chơi Và Sức Khỏe  

 

 


