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Kính gửi phụ huy nh / Giám Hộ  

Buổi Gặp Mặt Giữa Giáo Viên Và Phụ Huynh :  

Nếu quý vị đã yêu cầu một cuộc họp với giáo viên 
của con mình, quý vị sẽ nhận được giờ họp chính 
thức hôm nay. Vui lòng xem trong  cặp của con 
quý vị để biết thời gian phỏng vấn . Nếu vì lý do 
nào đó, quý vị cần thay đổi cuộc hẹn, vui lòng liên 
hệ với văn phòng và có thể có cơ hội chuyển cuộc 
hẹn sang thời điểm khác. Chúng tôi rất mong 

được gặp nhiều gia đình nhất có thể vào Thứ Tư, ngày 9 tháng 3. Vui 
lòng đi thẳng đến lớp học của con quý vị , nơi cuộc trò chuyện sẽ diễn 
ra. Đừng quên rằng những cuộc họp này cũng là cuộc họp của Nhóm Hỗ 
Trợ Học Sinh  (SSG) cho học kỳ một, nơi các mục tiêu dài hạn cho năm 
2022 sẽ được trình bày. Đây là một ngày học bình thường của học sinh, vì các em sẽ được giám sát vào buổi chiều bởi các 
giáo viên chuyên môn của chúng tôi.  

Các Gói Hồ Sơ Chuyển Tiếp Lớp 6/7:                                                                                                                                                                   
Đối với những gia đình có con đang học Lớp 6, quý vị sẽ nhận được gói hồ sơ chuyển tiếp Lớp 7 khi học kỳ hai bắt đầu . Bà 
Kenny là điều phối viên chương Trình Chuyển Tiếp, vì vậy bà sẽ đảm bảo rằng quý vị có tất cả thông tin cần thiết để chọn 
một trường trung học cho năm 2023.  

Bảng câu hỏi dành cho y tá trường học:                                                                                                                                                          
Tất cả các gia đình có con trong lớp Căn Bản đều nhận được một phong bì lớn màu trắng từ y tá trường học của Bộ. Vui lòng 
gửi lại ngay lập tức để có thể thực hiện mọi việc theo dõi sức khỏe. Dịch vụ này cũng có dành cho các học sinh khác, vì vậy 
một số gia đình có thể nhận được một gói giấy giới thiệu để ký nếu giáo viên cho rằng việc kiểm tra với y tá của trường là 
được đảm bảo cho con của quý vị. Điều này thường bao gồm một cuộc kiểm tra thính giác hoặc thị giác.  

Mái Che Nắng Hình Buồm :                                                                                                                                                    
Tuần trước, tôi nhận được thông tin từ Bộ Giáo dục rằng chúng tôi đã thành công trong việc nhận được 50.000 đô la để lắp 
đặt những cánh buồm che nắng tại cả hai nhánh trường . Đây là một tin tuyệt vời, vì bây giờ chúng tôi có thể liên hệ với 
công ty để báo giá và bắt đầu công việc. Sẽ có một cánh buồm che nắng bên ngoài tòa nhà Mawson tại nhánh Tây, để học 
sinh có thể vui chơi với nước và chơi cát bên ngoài dưới bóng . Tại nhánh Valley, sẽ có 2 cánh buồm bóng mát ở phía bên 
của tòa nhà LEC, với bàn ghế ngoài trời sẽ được lắp đặt trong học kỳ hai. 50.000 đô la không đủ để trang trải chi phí , vì vậy 
chúng tôi phải đóng góp thêm 11.200 đô la cho chi phí cuối cùng.  

Trung tâm cộng đồng Springvale:                                                                                                                                                                         
Mrs Zaher đã tổ chức cho chúng tôi tham gia vào sáng kiến này của Hội đồng Dandenong vào ngày 5 tháng 3. Chúng tôi sẽ 
giới thiệu trường học của mình từ 4 đến 7 giờ tối bên ngoài thư viện mới. Mr Zaher sẽ tương tác với các gia đình qua đường 
bằng một số thiết bị thể dục và sẽ phát túi xách cho những người qua đường. Đây là một cơ hội để kỷ niệm ngôi trường 
tuyệt vời của chúng ta!  

Chúc hai tuần lễ thật tuyệt vời. 

Julie Fisher 

Hiệu Trưởng 

                                                                                                                                                                                                                       

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 28/2/2022                                                         

04/3: Chào cờ : 3g00                                                        

09/3: Buổi gặp mặt giữa giáo viên và phụ huynh: 

 2g30-8g00                                                               

14/3: Nghỉ lễ                                                                   

15/3: Ngày họp chương trình giảng dạy                       

18/3: Thi đấu môn điền kinh tại Ross Reserve 

23/3 :Tuần Lễ Hài Hòa                                                                       

25/3: Lớp 1 và 2 đi bải biển Mordialloc 



 Nhóm Vui Chơi Cho Trẻ Tại Nhánh Tây: Playgroup 

Tôi đã từng hy vọng sáng kiến tuyệt vời này sẽ bắt đầu 
vào ngày 7 tháng 3 và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng 
để bắt đầu, nhưng tình nguyện viên đã có một công 
việc mới và không thể hỗ trợ buổi vui chơi của trẻ ngay 
bây giờ.  
Hội đồng Dandenong vẫn đang cố gắng tìm người thay 
thế cho chúng tôi và tôi sẽ cho quý vị biết khi nào có 
thể bắt đầu lại . 

 

Lớp Tiếng Anh DÀnh Cho Người Lớn:  

Hiện tại, chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu lại các lớp học Tiếng 

Anh tại nhánh Tây (West) vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 3.  

Vui lòng liên hệ với Văn phòng nếu quý vị muốn tham gia. 

Đây là lớp học miễn phí và chương trình được điều hành 

bởi các tình nguyện viên.  

Ngày Họp Chương Trình Giảng Dạy. (Curriculum) 

Chúng tôi sẽ tổ chức ngày họp lần thứ hai vào Thứ Ba ngày 

15 tháng Ba. Nhân viên sẽ có mặt tại trường trong ngày, để 

chúng tôi sửa đổi các chính sách của trường để chuẩn bị 

cho việc tái đánh giá trường trong học kỳ 3.  

Luôn luôn có một lượng lớn công việc phải được thực hiện 

để chuẩn bị cho kỳ đánh giá 4 năm một lần nầy, vì vậy 

chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình nầy ngay bây giờ. 

THIẾT BỊ THỂ THAO MỚI 
 
 Năm ngoái, Trường Tiểu học Spring Parks đã nhận được 
Khoản tài trợ 30.000 đô la cho chương trình Trường Năng 
Động mà chúng tôi đã sử dụng để mua thiết bị thể thao 
mới cho mỗi chi nhánh trường, với trọng tâm là đảm bảo 
học sinh từ Lớp Căn Bản đến Lớp 3 của chúng ta được tiếp 
cận với nhiều môn thể thao khác nhau cả trong các lớp 
Giáo Dục Thể Chất và vào giờ ăn trưa. 
  
Chi nhánh Tây( West) hiện có hai tháp bóng rổ mới với các 
vòng tròn thấp hơn, các  cửa thành bóng đá mới, ba sân 
bóng chuyền mới và hai sân bóng rổ mới. Chi nhánh Valley 
có một tháp bóng rổ mới, hai sân bóng chuyền mới và các 
vòng tròn bóng lưới(Netball) mới.  

Thật tuyệt vời khi thấy nhiều trẻ em năng động hơn trong 
giờ ra chơi.  

THIẾT BỊ THỂ THAO MỚI 

THIẾT BỊ THỂ THAO MỚI 



    Trung Tâm Trưng Bày Nghệ Thuật Noble Park đã hoạt động trở lại! Nhiều học sinh của chúng ta có 
những tác phẩm nghệ thuật trong  buổi trưng bày của trường tại đây. Thật là một cơ hội đi dạo tuyệt vời 

  

    Trưng Bày Nghệ Thuật  

THIẾT BỊ THỂ THAO MỚI 



                                                                        
 

                                                                 

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

Grade  Week 3 Week 4 

FA Sambhav  

1/2 A Kenny Sophia P,Sophia S 

1/2 B Maggie Edward 

3/4 A Marysa Jennifer 

3/4 B Emily  

5/6 A Manreet  

5/6 B Yaya  

Art   

Spanish Lee Aja (F) 

PE William3/4A, Ocar3/4A  

   Lớp 6 Và Bạn Lớp Căn Bản  

Grade  Week 3 Week 4 

FK Chelsea Hazel 

1/2 L Kaylee Brittany 

1/2 M Akaina Ekin 

3 /4 L Narah Sonia 

3 /4 M Cameren Angelina 

5 /6 L Benjamin Mavi 

5 /6 M Justin  Dontae 

Art Alina Celine Y 

Spanish Alphonse  

PE Wilson Duong 


