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Hình :  

Cuối cùng hình đã đến vào tuần trước và chất lượng 
rất đẹp. Tôi biết  đã có một sự chậm trễ lớn trong 
việc giao hình đến với qúy vị, nhưng tôi hy vọng sự 
chờ đợi là xứng đáng vì chất lượng hình quá đẹp   

Nghỉ phép dài hạn:                                                                                                         
Tôi sẽ nghỉ phép dài hạn 7 ngày từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9 (chỉ 
7 ngày). Jo Kenny sẽ trở về sau nghỉ phép dài hạn , vì vậy tôi đã đề nghị cô 
ấy làm Quyền Trợ Lý Hiệu Trưởng tại nhánh Valley để hỗ trợ Trish, người 
sẽ là Quyền Hiệu trưởng. Tôi sẽ đi du lịch đến Đảo Daydream để tổ chức 
sinh nhật lần thứ 40 của con trai tôi cùng với con gái tôi đến  từ Vương 
Quốc Anh cho lễ kỷ niệm nầy. Tôi sẽ trở lại vào tuần cuối cùng của học kỳ 
và tôi đang mong chờ buổi hòa nhạc STOMP của chúng ta!  

Gian hàng ngày của cha:                                                                                    

Cả hai nhánh trường sẽ tổ chức Quầy Hàng Ngày Của Cha lúc 11 giờ sáng tại LEC thuộc nhánh Valley và trong 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 Phụ huynh trong học kỳ 4 - thay vì bữa sáng Ngày của Mẹ và Ngày của Cha riêng biệt. Chúng tôi đã 
chọn thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 cho bữa ăn sáng và sẽ được tổ chức ngoài trời tại mỗi nhánh trường -  nếu có thể. Giấy 
thông báo sẽ sớm gởi về nhà,yêu cầu gửi lại phía dưới cùng ghi  số lượng phụ huynh đến để chuẩn bị đầy đủ thức ăn.  

Tái Đánh Giá Chất Lượng Trường:  

Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời vào ngày 16 tháng 8 với ban điều khiển xem nhiều lớp học và trò chuyện với một số học 
sinh của chúng tôi. Phiên tiếp theo được gọi là 'Ngày Môi Trường Công Việc', và hội đồng sẽ một lần nữa đến thăm các lớp 
học và nói chuyện với học sinh và nhân viên. Vào ngày 12 tháng 9, người đánh giá muốn gặp một số phụ huynh tại nhánh 
Tây trong khoảng một giờ. Nếu quý vị muốn tham gia, vui lòng cho tôi biết và tôi sẽ ghi tên xuống.  

lý tưởng nhất là họ muốn có khoảng 6 phụ huynh tham dự từ 9giờ đến 10giờ Ngày 12 tháng 9 là thứ Hai. Các câu hỏi sẽ dựa 
trên suy nghĩ của quý vị về trường học của chúng ta, bất kỳ cải tiến nào mà quý vị muốn thực hiện và hướng đi trong tương 
lai của chúng tôi. Vui lòng cho tôi biết nếu quý vị có thể tham gia.  

Tuần Lễ  Sách 2022:  

Ngày mặc quần áo tự do vào thứ sáu đã thành công rực rỡ! Nhân viên và học sinh đã hòa vào tinh thần của tuần lễ sách và 
có một số bộ trang phục tuyệt vời được trưng bày. Xin nhắc là giáo viên sẽ tư vấn cho quý vị về những gì con của quý vị sẽ 
mặc đến buổi hòa nhạc của trường - diễn ra vào ngày 14 tháng 9. Tôi đang cố gắng đặt một chuyến xe buýt để đưa nhân 
viên và học sinh đến hội trường vào sáng thứ Tư và quay lại, để họ có nhiều thời gian hơn cho buổi tập luyện của mình. Nếu 
quý vị chưa ký vào phiếu cho phép đi xe buýt, vui lòng ký càng sớm càng tốt.   

Chúc hai tuần vui vẻ.  

Julie Fisher   

Hiệu trưởng  

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: Ngày 29 tháng 8 năm 2022               

29/8: Học múa qua STOMP tại nhánh Tây             

30/8: Ngày Môi Trường Làm Việc cho việc tái 

 đánh giá trường                                                

 Bữa trưa với Empanada tại nhánh Valley 

 STOMP tại nhánh Valley                                    

31/8: Quầy hàng Ngày Của Cha tại cả hai nhánh 

 trường                                                                 

 Ngày hội chợ tại nhánh Tây                                  

01/9  Quầy hàng Ngày Của Cha tại cả hai nhánh 

 trường                                                                       

 Ngày Môi Trường của lớp 3/4 tại trường. 

02/9: Lễ chào cờ :3g00 chiều                                  

04/9: Ngày Của Cha 



Bài Học Về Kinh Tế lớp 5/6:                                                                       
Là một phần của chủ đề tìm hiểu của Lớp 5/6 về Kinh tế, 
các học sinh sẽ tổ chức một ngày hội  chợ tại mỗi nhánh 
trường, bán nhiều loại sản phẩm.                                                  
Nhánh Valley sẽ tổ chức vào ngày 7 tháng 9 và nhánh Tây 
là vào ngày 13 tháng 9.                                                            
Xin lưu ý rằng sẽ có một số nhỏ thực phẩm được bày bán, 
vì vậy nếu con quý vị bị dị ứng thực phẩm, hãy nhắc trẻ về 
những gì trẻ có thể và không được ăn.                                                                                                                     
Chúng tôi cũng sẽ cảnh giác, nhưng sẽ có rất nhiều hoạt 
động cần được theo dõi. Các học sinh đã có một chuyến 
tham quan đến Chợ Dandenong, để chuẩn bị cho Ngày Chợ 
của riêng họ.  

Lễ Tốt nghiệp lớp 6:                                                                               
Học sinh Lớp 6 sẽ được chụp ảnh tốt nghiệp vào ngày 7 
tháng 9 tại nhánh Valley. Các em lớp 5/6 sẽ đi bộ từ nhánh 
Tây đến nhánh Valley để tham gia các quầy hàng trong 
ngày chợ, vì vậy, bức ảnh sẽ được chụp trong thời gian các 
em đang ở nhánh Valley. Lễ tốt nghiệp cho năm 2022 sẽ 
diễn ra vào thứ Hai, ngày 19 tháng 12 và sẽ được tổ chức 
tại Tòa thị chính Springvale(Springvale Town Hall). Nhóm 
giáo viên lớp 5/6 sẽ có thêm thông tin về điều nầy vào đầu 
học kỳ tới.  

Giáo Dục Ngoại Khóa:                                                                          
Chúng tôi đã đặt Gundiwindi Lodge cho chương trinh cắm 
trại của lớp 5/6 của chúng tôi vào năm 2023. Vì vậy, các 
học sinh lớp 4 và 5 hiện tại của chúng tôi sẽ tham gia vào 
ngày 3, 4 và 5 tháng 4, là tuần cuối cùng của học kỳ 1 năm 
saư. Sẽ có một đêm thông tin vào ngày 12/10, để thông 
báo cho phụ huynh về chi phí và các hoạt động sẽ được 
cung cấp . Tin tức về điều nầy sẽ được thông báo trong bản 
tin tiếp theo của chúng tôi.  

Mang đồ chơi từ nhà:                                                                              
Đã có một số cuộc thảo luận của nhân viên về vấn đề trẻ 
em mang đồ chơi yêu thích từ nhà. Chúng tôi luôn không 
khuyến khích trẻ mang theo đồ chơi đắt tiền, đồ dùng điện 
tử và những vật dụng dễ bị hỏng. Tốt nhất nên để những 
vật dụng nầy ở nhà vì trẻ em sẽ buồn nếu chúng bị hỏng 
hoặc bị mất. Nếu các em mang đến trường, giáo viên sẽ 
thường trông giữ đồ chơi cho đến khi đồ chơi có thể được 
trả lại vào cuối ngày. Trong giờ giải lao, chúng tôi khuyến 
khích trẻ chơi trên sân với bạn bè hoặc mượn dụng cụ thể 
thao, nhưng một số trẻ chỉ thích sự thoải mái đồ chơi yêu 
thích của mình, và điều nầy là tốt. Tuy nhiên, trong giờ học, 
để các em không bị phân tâm vào việc học, chúng tôi yêu 
cầu các em để đồ chơi trong cặp hoặc ở một nơi an toàn 
trong lớp. Nếu quý vị cần làm rõ thêm, vui lòng thảo luận 
vấn với giáo viên của cháu nhà, bà Harry hoặc bà Fisher. 



 
BOOK WEEK 2022 



 
 

WEST CAMPUS                                                                     VALLEY CAMPUS

Grade  Week 6 Week 7 

FA Sambhau Derrick 

1/2 A Hamiz, Mila  

1/2 B Vivaan Ayden 

3/4 A Richard Celeste 

3/4 B Duong Allie 

5/6 A Gurrăj Eren 

5/6 B Gemma Brooklyn 

Art   

PE Brooklyn Mila, Darci 

Spani- Darre,Jennifer  3/4 Stephanie 

Grade  Week 6 Week 7 

FA Bentley Ella 

1/2 L Malaika Shane 

1/2 M Ny Rocky 

3/4 L Adam  Muiz 

3/4 M Vy Theo 

5/6 L Andy Gursimran 

5/6 M Halitha Yi Lian 

Art   

PE Celine Jessica, Adam 

Span- Justin Dontae 
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