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Kính thưa Phụ Huynh / Giám Hộ ,                                     
Chào Mừng Năm Học 2023! Là một niềm vui khi 
chúng tôi hân hạnh được chào đón tất cả học sinh 
và gia đình của năm học 2023 đến trường . Chúng 
tôi đặc biệt chào đón học sinh lớp Căn Bản (Prep) 
và mong muốn được xem các em phát triển trong 
môi trường học tập của trường trong suốt thời gian 
bảy năm tới . Chúng tôi cũng có nhiều học sinh khác chuyển đến học tại trường chúng ta ở nhiều cấp 
bậc khác. Chúng tôi xin đón nhận tất cả vào cộng đồng trường và mong muốn được gặp gỡ để được 

quen biết .Những nền tảng về giá trị đạo đức xã hội của trường bao gồm :Sự Tôn Trọng,Hội Nhập,Thành Tích,Cộng Đồng và 
Kỳ Vọng , và giá trị mà học sinh chúng ta sẽ tập trung triễn khai trong học kỳ một nầy là “ Cộng Đồng ““Cộng Đồng –có nghĩa 
là chúng tôi đón nhận tính đa dạng của địa phương và chào đón mỗi gia đình đến với cộng đồng trường Spring Parks dựa 
trên quan niệm mỗi cá nhân đều có những gì đó để học hỏi và đóng góp cho nhau “  

Lảnh Đạo Học Sinh Năm 2023: 
Tại buổi chào cờ cuối cùng của năm 2022, chúng tôi có thông báo tên các học sinh lảnh đạo của năm học 2023 đến với cộng 
đồng trường, và các em sẽ nhận huy hiệu của mình vào ngày chào cờ toàn trường ngày 3/2/2023. 
Sau lễ chào cờ, tất cả học sinh sẽ đi bộ đến công viên Heatherton để vui chơi khoảng 2 giờ và trở về truờng lúc 2g30 chiều. 
Vui lòng cho các em mang đầy đủ đồ ăn cho ngày này, nước uống và nón. 
 
Tên của các em học sinh lảnh đạo tuờng như sau: 

 

Nhóm Vui Chơi: (Playgroup) 

Chương trình này sẽ hoạt động trở lại vào năm 2023 tại Nhánh Tây của chúng tôi vào mỗi Thứ Ba từ 9 đến 11 giờ. Vui lòng 
gọi cho văn phòng theo số 9546 6402 để biết thêm thông tin. Đây là một nhóm chơi được giám sát hoàn toàn bởi một người 
hỗ trợ từ thành phố Dandenong. 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường 30/1/2023 

03/2: Lễ chào cờ toàn trường:10g00                       

  Đi bộ đến Heatherton Park                           

10/2: Chào cờ:3g00 chiều                                                

17/2: Chào cờ :3g00 chiều 

Valley West 

Trường Trưởng   

 Alycia La Dereck Eap 

Benjamin Lay  Manreet Kaur 

Trưởng Nhóm Môi Trường   

 Khloe Hean Alexandrea Nguyen 

 Lớp Trưởng    

Falcons - Jay Chan Falcons - Jayden Suamprakham 

Eagles - Tierra Chhien Eagles - Brooklyn Huynh-Lee 

Kestrels - Yi Lian Kouch Kestrels - Jason Le 

Hawks - Alphonse Kura Hawks - Tiffany Do 



đầu tiên là Thứ Hai 27/2 thông qua Webex .Một mục 
trong chương trình nghị sự sẽ hình thành  nếu hội đồng 
muốn tiếp tục họp trực tuyến hoặc quay lại các cuộc họp 
tại chỗ.Đây là một cơ hội để quý vị có tiếng nói trong 
trường Spring Parks.  

Chính Sách Chia Sẻ Thực Phẩm:  
Mục đích:  
Điều quan trọng là giảm thiểu rủi ro cho học sinh bị dị ứng 
và phản ứng phản vệ trong trường chúng ta. Chính sách 
chia sẻ về thực phẩm sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho những 
học sinh có triệu chứng nầy. Một chính sách như vậy cũng 
có thể được xem xét để hỗ trợ sức khỏe và vệ sinh chung 
của học sinh. Chính sách chia sẻ thực phẩm của chúng tôi 
có thể được tìm thấy thêm trong bản tin  
 
Chính Sách Vắng Mặt Trong Ngày Học  
Các hướng dẫn mới chung quanh việc vắng mặt đã được 
Chính phủ đưa ra vào đầu năm 2018. Với sự ghi nhận của 
chúng tôi về việc vắng mặt qua Sentral, chương trình sẽ 
tự động gửi tin nhắn cho mọi gia đình nếu cuộc gọi điện 
thoại không được thực hiện để giải thích sự vắng mặt của 
học sinh (lúc 10 giờ sáng) Phụ huynh dự kiến sẽ liên lạc 
với nhà trường và thông báo cho chúng tôi biết lý do cháu 
nhà vắng mặt. Như quý vị có thể tưởng tượng, việc kiểm 
tra sự vắng mặt mỗi ngày, để đảm bảo dữ liệu được chính 
xác và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết sau khi một 
thành viên gia đình đã gọi đến, có thể khá tốn thời gian. 
Vui lòng đảm bảo rằng quý vị đã thông báo cho trường 
biết trước hoặc cho biết vào ngày vắng mặt của con em 
quý vị. Một tin nhắn có thể để lại nếu điện thoại trường 
bận. Cuối cùng, xin nhắc nhở rằng tiếng chuông đầu tiên 
sẽ reo lên vào lúc 8 giờ 50 phút, cho phép trẻ em tiếp cận 
với không gian học tập để lấy bất cứ thứ gì các em cần ra 
khỏi túi và đến lớp. Giờ học chính thức bắt đầu lúc 9 giờ 
sáng. Rất khó cho giáo viên và những em học sinh khác 
khi có học sinh vào lớp lúc 9.10 hoặc 9,20 hoặc thậm chí 
muộn hơn - như trường hợp năm ngoái. Việc học sinh 
đến muộn ảnh hưởng đến tất cả mọi người, vì vậy hãy 
đặt mục tiêu cho con quý vị đến trường lúc 8:50 giờ sáng.  
 
Giữ Trẻ Ngoài Giờ Học  OSH Club 
Đây là dịch vụ giữ trẻ hàng ngày cho cả hai chi nhánh 
trường. 
 
Gia đình cần đăng ký trực tuyến với OSHClub, sau đó chọn 
ngày quý vị muốn gởi trẻ. 
Nếu đăng ký với thẻ Health Care Card, quý vị sẽ được 
giãm giá đáng kể. 
 
Vui lòng xem bản thông tin liên quan đến việc đăng ký. 
Mỗi nhánh trường có số điện thoại riêng. 

Lớp học tiếng Anh:  
Sau hơn 30 năm phục vụ tại trường , dịch vụ cộng đồng 
này đã kết thúc vào cuối năm ngoái. Quyết định được 
đưa ra bởi các tình nguyện viên vì số lượng nhân viên để 
điều hành các buổi học đã giảm và số lượng người tham 
dự không còn khả thi nữa. Đây là một dịch vụ tuyệt vời 
cho cộng đồng Spring Parks và tôi muốn cảm ơn tất cả các 
tình nguyện viên đã dành thời gian của họ vào mỗi sáng 
thứ Năm cho những người học tiếng Anh. 
 
Câu Lạc Bộ Ăn Sáng:                                                                          
Sẽ bắt đầu tại cả hai nhánh trường vào ngày Thứ Hai 
30/1. Bữa ăn sáng sẽ bắt đầu từ 8g15 trong phòng học 
nghệ thuật thuộc nhánh Tây, và phòng LEC nhánh Valleỵ. 
Hoan nghênh các em đến để giao lưu với các bạn của 
mình cùng với vài món ăn như món ăn làm bằng ngủ 
cốc ,bánh mì nướng,nước trái cây hoặc trái cây.Những em 
đến trường trước 8g30 phải đi thẳng vào phòng học Nghệ 
Thuật ( nhánh Tây) hoặc phòng LEC(nhánh Valley) và đợi 
cho đến 8g30. Các em không cần phải ăn nếu đã ăn xong 
ở nhà, nhưng không nên đi trong khu vực trường khi 
không có người giám sát.  
 
Ngày Gặp Mặt Giữa Giáo Viên Và Phụ Huynh:                
Buổi“Gặp Mặt Giữa Giáo Viên Và Phụ Huynh” hàng năm 
sẽ được tổ chức vào Thứ Tư ngày 8tháng 3 từ 2 giờ30. 
Một thông báo sẽ được gửi về nhà hôm nay cùng với con 
lớn nhất trong mỗi gia đình đang học cùng trường để 
điền vào. Vui lòng gửi lại thông báo về trường sớm nhất 
có thể để có thể đặt trước giờ họp và thông dịch viên nếu 
cần. Các cuộc họp nầy được tổ chức trong không gian học 
tập của con quý vị. Ngày 8 tháng 3 là một ngày học bình 
thường đối với học sinh , vì chúng tôi có nhân viên 
chuyên môn làm việc với học sinh vào giờ cuối cùng trong 
ngày. Buổi gặp mặt chỉ mất khoản 10 phút, và được thiết 
kế để quý vị gặp giáo viên của cháu nhà,và cũng để chia 
sẻ những thông tinh quan trọng liên quan đến con em 
quý vị nhằm để hỗ trợ các em ổn định trong năm học 
mới. Nếu con em quý vị thuộc học sinh trong Chương 
Trình Cần Sự Hỗ Trợ Đặc Biệt, trường sẽ hẹn quý vị vào 
một ngày khác với thời gian gặp mặt là 30 phút, để các 
mục tiêu học tập năm 2023 của cháu nhà được chia sẻ. 
 
Bầu Cử Hội Đồng Trường                                                              
Ngày bầu cử Hội Đồng Trường sắp đến. Hội đồng trường 
là một phương tiện tuyệt vời để quý vị có thể tham gia 
vào hoạt động của trường . Một gói thông tin riêng biệt sẽ 
gởi về nhà để thông báo về bầu cử hội đồng trường trong 
thời gian gần nhất. Chúng tôi có hai ghế trống trong Hội 
Đồng Trường dành cho đại diện phụ huynh.Vui lòng đăng 
ký tham gia hội đồng trường . Chúng ta sẽ họp hai lần 
trong một học kỳ vào một ngày Thứ Hai lúc 6giờ tối .Buổi 
họp thông thường không quá 1 tiếng đồng hồ và buổi họp 



 

-Thông báo sẽ được cung cấp cho bất kỳ loại thực phẩm 
nào được sử dụng trong các hoạt động nầy như là một 
phần của lớp học hoặc chương trình học toàn trường.         
-Chi tiết sẽ được cung cấp cho giáo viên lớp liên quan 
đến học sinh bị dị ứng.                                                              
-Thông tin nầy phải được giáo viên xem xét vào những 
thời điểm đặc biệt như các bữa tiệc trong lớp, trại hè và 
ngủ đêm trong trường.                                                             
-Giáo viên sẽ được nhắc nhở về chính sách nầy tại cuộc 
họp nhân viên đầu tiên mỗi năm và được khuyến khích 
lên kế hoạch một buổi học trong lớp để giáo dục học sinh 
về chính sách và lý do tại sao chia sẻ thực phẩm không 
phải là một hành vi an toàn.                                                       
-Học sinh không được phép chia sẻ thức ăn. Học sinh sẽ 
được giáo viên nhắc nhở về việc không chia sẻ hoặc trao 
đổi thực phẩm vào những thời điểm thích hợp như thời 
gian ăn nhẹ và giờ ăn trưa.                                                           
-Nếu học sinh bị phát hiện chia sẻ hoặc tráo đổi thức ăn, 
giáo viên lớp sẽ nói về vấn đề nầy với học sinh.  

Đánh Giá                                                                                      
Phản hồi từ phụ huynh và giáo viên sẽ được sử dụng làm 
kim chỉ nam cho hiệu quả của chính sách này. 

SPRING PARKS PRIMARY SCHOOL                                                         
Chính Sách Chia Sẻ Thực Phẩm                                                              
Mục đích:                                                                                                  
Điều quan trọng là giảm thiểu rủi ro cho học sinh bị dị ứng 
và phản ứng phản vệ trong trường chúng ta.                            
Chính sách chia sẻ về thực phẩm sẽ giúp giảm thiểu rủi ro 
cho những học sinh có triệu chứng nầy. Một chính sách 
như vậy cũng có thể được xem xét để hỗ trợ sức khỏe và 
vệ sinh chung của học sinh.                                              

Nguyên Tắc Bao Quát : Tất cả các thành viên của cộng 
đồng nhà trường cần lưu ý rằng học sinh không được trao 
đổi hoặc chia sẻ thực phẩm và chỉ có thể ăn thực phẩm 
được cung cấp hoặc chấp thuận bởi cha mẹ của các em. 
Tất cả nhân viên có trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh và 
học sinh về lý do và chi tiết của chính sách nầy . Nhân viên 
sẵn sàng phục vụ về vấn đề nầy nếu cần .  

Thực Hiện: Vào mỗi đầu năm, trường sẽ thông báo cho 
phụ huynh về chính sách Chia Sẻ Thực Phẩm trong bản tin 
của trường. Khi trẻ tổ chức sinh nhật, các thực phẩm 
không được phép phân phối cho lớp, ví dụ: một hộp bánh 
cupcake, túi kẹo. Điều nầy áp dụng cho tất cả các loại thực 
phẩm.  

-Một loạt các hoạt động học tập và có liên quan đến 
trường học có thể bao gồm việc xử dụng thực phẩm. 

Bảo Hiểm Tai Nạn Học Sinh:  
Tôi muốn nhắc các gia đình về một số thông tin quan trọng từ Bộ Giáo Dục về bảo hiểm cho con quý vị khi ở trường: 
Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, những người không có bảo hiểm tai nạn cho học sinh, có trách nhiệm thanh 
toán chi phí điều trị y tế cho học sinh bị thương trong trường, bao gồm chi phí đi xe cấp cứu hoặc vận chuyển cũng 
như bất kỳ chi phí vận chuyển nào khác. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể mua hợp đồng bảo hiểm từ các công ty 
bảo hiểm tư nhân. Cuối cùng, Bộ không có bảo hiểm cho tài sản cá nhân mang đến trường và không có khả năng chi 
trả cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với tài sản đó. Điều nầy áp dụng cho điện thoại di động mà học sinh có 
thể mang đến trường, nhưng phải được giao nộp cho văn phòng mỗi sáng, để được cất giữ an toàn trong két an toàn 
của chúng tôi cho đến cuối ngày.  
Mong gặp những gia đình mới và chào đón những gia đình đã là thành viên của cộng động trường thật tuyệt vời của 
chúng ta. 
Julie Fisher :Hiệu Trưởng 

CHƯƠNG TRÌNH GIỜ CHI PHÍ PHÍ SAU 85%  DO CCS TÀI TRỢ 

TRƯÓC GIƠ HỌC 06g50 Sáng đến Chuông Reo $19.00 $2.85 

SAU GIỜ HỌC Chuông Reo (Tan học) đến 6g00 Chiều $23.00 $3.35 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ !                                                                                      
Đến gặp chúng tôi trong giờ làm việc,email hoặc gọi điện thoại. 

Mong gặp và chào đón quý vị trong thời gian gần nhất 

0474 050 646 

springparksvalley@oshclub.com.au 

OSHClub.com.au 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ !                                                                                      
Đến gặp chúng tôi trong giờ làm việc,email hoặc gọi điện thoại. 

Mong gặp và chào đón quý vị trong thời gian gần nhất 

0455 031 649 

springparkswest@oshclub.com.au 

OSHClub.com.au 

mailto:springparksvalley@oshclub.com.au
mailto:springparkswest@oshclub.com.au


MiniRoos – Khóa Học 1 (Bao gồm 8 buổi tâp luyện)                                                                                                      
Khởi Động Chương Trình Bóng Đá Cho Học Sinh  Trong Trường  

Giới thiệu một chương trình bóng đá vui nhộn, an toàn được thiết kế cho những người chơi mới trong độ tuổi 
từ 5 đến 11. Tùy thuộc vào số lượng đăng ký, chúng tôi có thể chia hai nhóm tuổi là 5-8 tuổi và 9-11 tuổi. Số 
lượng người tham gia được giới hạn ở 20 người cho mỗi nhóm tuổi (yêu cầu tối thiểu 10 người).                           
• Các buổi học gồm 45 phút hàng tuần nhằm xây dựng các kỹ năng thông qua các trò chơi và các bài tập đơn 
giản được cung cấp trong một môi trường hấp dẫn và hòa nhập.                                                                                  
• Mọi cầu thủ đều có nhiều thời gian chơi bóng và mục đích chính của mỗi buổi luyện tập là để trẻ em xây 
dựng các kỹ năng vận động cơ bản.                                                                                                                                      
• Mỗi người tham gia mới sẽ nhận được Gói tham gia MiniRoos do Football Victoria cung cấp khi họ đăng ký.  
• Tất cả các huấn luyện viên đều có thẻ Kiểm tra Làm Việc Với Trẻ Em.                                                                        

Những lợi ích của Chương Trình nầy cho trẻ em là 
gì ?                                                                                                                                                                                                
• Kết bạn mới và phát triển các kỹ năng xã hội.                                                                                                                  
• Phát triển các giá trị của tinh thần đồng đội, hợp tác, chơi công bằng và tôn trọng người khác.                                 
• Phát triển khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và cải thiện thời gian phản ứng của trẻ.                                     
• Duy trì  sức khỏe bằng cách vận động  

Khi Nào ? : 8 tuần đầu tiên của Học kỳ 1 năm 2023                                                                                                           
Chi phí là bao nhiêu? : $ 100 mỗi học kỳ mỗi trẻ                                                                                                                                                                                

Đăng Ký Như Thế Nào ?                                                                                                                                                                                                 

Thành viên mới: https://membership.mygameday.app/regoform.cgi?formID=101300&programID=61341                                 

Thành viên củ trở lại: https://membership.mygameday.app/regoform.cgi?formID=101304&programID=61342 

Nếu muốn biết thêm thông tin hoặc vào contact us, vui lòng truy cập trang nhà : Miniroos -Kingston Royals 
Futsal Club 

Spring Parks PS 
(Valley Campus)                                         
27-39 Clarke Road         
Springvale South  VIC 3172 

Những ngày Chúa Nhật tập luyện được bắt đầu từ ngày 12/2 : lúc 10g30-11g15          
8 buổi tập luyện bắt đầu từ ngày Chúa Nhật 12 tháng Hai- Chúa Nhật 2 tháng Tư 2023 

https://membership.mygameday.app/regoform.cgi?formID=101300&programID=61341
https://membership.mygameday.app/regoform.cgi?formID=101304&programID=61342
mailto:kingstonroyalsfc@gmail.com
https://www.kingstonroyalsfc.com.au/miniroos.html
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