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Phụ Huynh Và Giám Hộ thân mến, 

Ngày Phỏng vấn phụ huynh / giáo viên:                                  
Thời gian hẹn phỏng vấn của quý vị  sẽ gởi đến nhà 
vào Thứ Tư, ngày 8 tháng 6, vì vậy vui lòng tìm trong 
túi xách của cháu nhà. Nếu quý vị không thể đến 
theo thời gian được phân bổ , vui lòng điện thoại 
cho Văn phòng và họ sẽ cố gắng thay đổi cho phù 
hợp. Điều này có thể có nghĩa là cuộc phỏng vấn sẽ 
diễn ra vào một ngày khác với ngày 22 tháng 6 - nếu 

không có khung thời gian nào. Các gia đình có trẻ tham gia chương trình 
PSD đã được bố trí thêm 15 phút để thảo luận về các mục tiêu cho con 
quý vị. Báo cáo của con quý vị sẽ được gửi về nhà vào Thứ Hai ngày 20 tháng 6. Chúng tôi mong được gặp nhiều gia đình 
nhất có thể vào chiều / tối nay. Sự Thay Đổi Quan Trọng: Cô Carla Heffernan(3/4M) đã hủy bỏ ngày nghỉ thâm niên của cô ,vì 
vậy lớp 3/4M sẽ tiến hành buổi phỏng vấn cùng ngày 22/6 như những lớp khác. 

Ghi Danh Cho Lớp Căn Bản Năm 2023:                                                                                                                                                             
Nếu con quý vị tròn năm tuổi trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, thì cháu đủ điều kiện ghi danh học tại trường. Vui lòng gọi 
cho Văn phòng và yêu cầu một gói đăng ký, vì nếu chúng tôi biết số lượng cho năm tới càng sớm, thì chúng tôi càng có thể 
bắt đầu lên kế hoạch lực lượng nhân sự sớm hơn.  

Ngày Họp Chương Trình Giảng Dạy:                                                                                                                                                                      
Thứ sáu tuần trước là một ngày đầy sự kiện đối với nhân viên . Tất cả các nhân viên Hỗ Trợ Giáo Dục làm việc với học sinh 
trong lớp đã dành cả ngày với Sue Larkey, người chuyên làm việc với người lớn về việc hỗ trợ học sinh tự kỷ. Tôi muốn biết 
ngày hôm đó diễn ra như thế nào. Tại nhánh Tây, các giáo viên đã dành cả ngày với một nhà tư vấn toán học - Rob 
Vingerhoets, người đã dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc với các giáo viên về các chiến lược giải quyết vấn đề. 
Như đã thảo luận tại Hội Đồng Trường trong cuộc họp tháng 5 , tôi đã thông báo Hội Đồng rằng Bộ đã cho tất cả các trường 
học thêm một ngày họp chương trình giảng dạy trong học kỳ nầy, để tất cả nhân viên có thể làm việc trong ngày gọi là Ngày 
Thực Hành Chuyên Nghiệp. Các giáo viên sẽ làm việc theo nhóm trong ngày, và nhân viên Hỗ Trợ Giáo Dục sẽ có các vai trò 
khác. Sở ra quyết định nầy là do tất cả các trường đang gặp khó khăn trong việc thay thế giáo viên ,vì vậy mới diễn ra ngày 
Ngày Thực Hành Chuyên Nghiệp nầy. Đối với trường học của chúng ta, ngày nầy sẽ vào Thứ Ba, ngày 14 tháng 6, ngay sau 
ngày lễ Sinh nhật của Nữ hoàng. Tôi biết các bậc cha mẹ đang đi làm có thể gặp khó khăn như thế nào khi phải tìm người 
chăm sóc con mình khi ngày họp chương trình giảng dạy diễn ra, vì vậy tôi hy vọng rằng ngày nầy sẽ không gây ra quá nhiều 
khó khăn cho việc chăm sóc trẻ.  

Chiều Tuần Lễ Giáo Dục:                                                                                                                                                                                                     
Sự kiện nầy đã phải bị hủy bỏ, do các vấn đề nêu trên với sự vắng mặt của nhân viên và sự vắng mặt một số lượng lớn học 
sinh. Tôi hy vọng có thể chào đón các gia đình trong sự kiện nầy vào cuối năm nay.  

Các Chuyến Du Ngoạn:                                                                                                                                                                                                  
Bây giờ chúng ta có thể đưa học sinh tham gia một số chuyến du ngoạn tuyệt vời - các giáo viên đã tổ chức một vài chuyến 
du ngoạn cho học kỳ nầy. Vào ngày 2 tháng 6, Lớp 3/4 sẽ đến Sở Thú Melbourne  và vào ngày 8/6, Lớp 5/6 sẽ đến 
Scienceworks trung tâmThực Nghiệm Khoa Học. Nếu quý vị chưa có mẫu đơn ký cho phép của cháu nhà, vui lòng yêu cầu 
chau nha lấy một mẫu khác ở trường. Điều quan trọng là chúng tôi phải biết số lượng học sinh tham gia sớm một tuần trước 

ngày tham quan.  Chúc quý vị có hai tuần lễ thật tuyệt vời.  

Julie Fisher                                                                                                                                                                                                 
Hiệu Trưởng 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: :30 /5/ 2022 
02/6: Lớp 3/4 tham quan Sở thú Melbourne 
03/6: Chào cờ: 3 giờ chiều                                               
08/6: Lớp 5/6 tham quant trung tâm Khoa Học 
 Scienceworks                                                        
10/6: Chào cờ: 3 giờ chiều.                                           
13/6: Ngày lễ sinh nhật của Nữ Hoàng                           
14/6: Ngày họp chương trình giảng dạy - học 
 sinh nghỉ ở nhà                                                        
20/6: Báo cáo được gửi về nhà 



           Các vấn đề về nhân sự:  

Giống như hầu hết các trường học ở Victoria, 
chúng tôi đã gặp phải các vấn đề về nhân sự 
của chính mình. Nếu một nhân viên xét nghiệm 
dương tính với COVID, thì họ phải cách ly trong 
7 ngày và sau đó họ được tự do trở lại trường. 
Tuy nhiên, đôi khi tôi nhận thấy rất khó để thay 
thế một số nhân viên, vì vậy phụ huynh có thể 
nghe thấy con mình nói rằng một ngày nào đó 
chúng học với một giáo viên khác hoặc đôi khi 
có thể gộp các lớp lại nếu số lượng học sinh 
không quá lớn. Tách lớp ra để hợc chung với 
lớp khác là biện pháp cuối cùng - nhưng đôi khi 
là không thể tránh khỏi. Quý vị yên tâm rằng 
mọi quyết định đều được thực hiện vì lợi ích 
tốt nhất của con em quý vị tại trung tâm.  

                 Học Sinh Trường Spring 

Parks Đang Trong Hoạt Động 

Và Đang Tập Thiền 
      

Trường Mẫu Giáo     

Springvalley: 

Trường Mẫu Giáo Springvalley nay đả 

có thể nhận học sinh từ 3 tuổi vào học. 

Trường vẫn còn chổ cho năm 2022, vì 

vậy nếu quý vị có con tròn 3 tuổi tín 

đến ngày 30/4/2022, vui lòng đến gặp 

cô Rosy để ghi tên. Trường Tiểu học 
Spring Parks nay cũng đả bắt đầu nhận 

tên học sinh cho năm học 2023. 

           



Thi Đua Chạy Việt Dã 

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào ngày Thứ 
Năm, 26 tháng 5, đội việt dã của trường  đã thi đấu 
với các trường địa phương tại Tatterson Park thuộc 
cấp Quận. Các học sinh từ Lớp 4-6 đã chạy trong một 
cuộc đua việt dã dài 2km trong một môi trường rất 
khắc nghiệt. Các học sinh tham gia đã đạt được 
thành tích tốt  và đặc biệt phải kể đến Raz , người 
đứng thứ 4 và Gemma, người đứng thứ 8 trong các 
nhóm tuổi của họ. Gemma và Raz sẽ cạnh tranh 
thuộc cấp vùng vào thứ Sáu tới. Chúc may mắn. 

 



                 

Vui Chơi Miễn Phí (Playgroup)                                                            

Phụ huynh có con ở Khu vực phía Nam Springvale 

đang được tạo cơ hội để khám phá những lợi ích của 

các nhóm vui chơi miễn phí. Nhóm chơi mới sẽ bắt 

đầu vào Học kỳ 1, 2022, vào Thứ Hai, ngày 7 tháng 

Ba. Phụ huynh và trẻ nhỏ được mời tham dự nhóm 

vui chơi được tạo điều kiện này có trụ sở tại Trường 

Tiểu học Spring Parks (Cơ sở phía Tây). 24 Erica 

Street Springvale. Các hoạt động mỗi tuần sẽ bao 

gồm một loạt các hoạt động vẽ tranh, slime / goo, 

cát, chơi dưới nước, xây dựng, động vật, âm nhạc và 

các câu chuyện và bột nắn hình để hỗ trợ con quý vị 

khám phá, sáng tạo và phát triển trí tưởng tượng 

của cháu. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Trường Tiểu 

học Spring Parks Ph 9546 6402  

  

Nhóm vui chơi sẽ hoạt động vào mỗi sáng thứ Hai 

từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng . 

  

Đây là một sáng kiến chung giữa Thành phố 

Greater Dandenong và Trường tiểu học Spring 

Parks . 

STARS  OF THE WEEK (Term 2)                                                                                               

WEST CAMPUS                          VALLEY CAMPUS                                                                                   

Nhóm Vui Chơi Năm 2022 

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 2, 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 

Grade  Week 4 Week 4 Grade  

FA Darci Victor FK 

1/2 A Benjamin  Kieran 1/2 L 

1/2 B Oh Zai Vincent 1/2 M 

3/4 A Arpan Aaron 3/4 L 

3/4 B Siv Heng Willow 3/4 M 

5/6 A Tiffany Jeremy 5/6 L 

5/6 B Natalie Alanah 5/6 M 

Art Tiffany & Oscar Jenny Art 

Span.  Lewis Span. 

PE Derrick  PE 


