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Phụ Huynh và Giám Hộ thân mến, 

Các Buổi Chuyển tiếp Lớp Căn Bản:                               
Cô Zaher và Cô Ary đã điều hành buổi chuyển tiếp 
đầu tiên của chúng tôi cho học sinh Lớp Căn Bản 
(Dự bị) năm 2023  vào tuần trước. Các học sinh 
mẫu giáo đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và 
chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại các em trong hai buổi 
học tiếp theo vào ngày 11 và 18 tháng 11 lúc 9 giờ 
sáng.                                                                                

Mái Che Cánh Buồm :                                                                                                
Cuối cùng thì dự án dài cả năm nay đã hoàn thành! Những cánh buồm 
trông thật tuyệt vời và chúng tôi mong muốn được sử dụng không gian 
ngoài trời thường xuyên hơn. Dự án nầy ban đầu được tài trợ từ Bộ $ 
50,000 - $ 25,000 cho mỗi nhánh trường. Có những hạn chế xung quanh 
nơi có thể đặt chúng, vì chúng phải đóng góp vào việc sử dụng không 
gian ngoài trời cho các cơ hội học tập. Điều nầy đã loại trừ việc đặt chúng trên một sân chơi, vì vậy mái che được đặt ở bên 
ngoài tòa nhà Mawson ở nhánh Tây như một nơi tuyệt vời để chơi nước và cát, và có hai mái che ở nhánh Valley bên ngoài 
LEC. Vị trí nầy cũng sẽ lấy đi một phần ánh nắng buổi chiều khỏi mặt bên của tòa nhà.  

Bữa sáng dành cho cha mẹ:                                                                                                                                                                        
Chúng tôi có thêm một số hình ảnh trong bản tin, và mặc dù thời tiết thật tệ, chúng tôi đã có một số gia đình can đảm vượt 
qua các yếu tố bất lợi nầy và tham gia với chúng tôi vào bữa sáng vào ngày 28 tháng 10. Cả hội trường và LEC trông rất chào 
đón phụ huynh với những đồ trang trí được hoàn thành bởi một số học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục kết hợp cả hai bữa sáng 
trong tương lai và biến nó thành Bữa Sáng Gia đình - dành cho tất cả các thành viên trong gia đình học sinh. Sự kiện nầy sẽ 
là trong học kỳ 4, khi thời tiết thường tốt!  

Ban Nhạc Của Trường Trung học Keysborough:                                                                                                                                             
Thật không may, ban nhạc của trường College chỉ có thời gian biểu diễn tại một nhánh trường vào ngày 28 tháng 10, vì vậy 
tôi đã lựa chọn để họ biểu diễn tại Nhánh Tây (West Campus). Chúng tôi chỉ chứa đủ trong hội trường vì ban nhạc của họ có 
hơn 40 nhạc công! Học sinh được hoàn toàn tham gia vào buổi biểu diễn, với nhiều người trong số các em có cơ hội chơi 
một số nhạc cụ gõ và Aiden và Vivaan thậm chí còn có  lượt chỉ huy ban nhạc! Phong có một số hình ảnh ở trang tiếp theo.  

Báo cáo học kỳ 2:                                                                                                                                                                                            
Tất cả các giáo viên đã bắt đầu viết báo cáo học kỳ 2 và sẽ được gửi về nhà vào ngày 15 tháng 12. Các giáo viên sẽ có một 
ngày trong vài tuần tới để hoàn thành một số bài kiểm tra cho từng em một, vì vậy quý vị có thể nhận thấy một giáo viên 
khác trong lớp của con mình trong ngày. Điều này là cần thiết để có thể hoàn thành sự kiểm tra một đối một.  

Hội Đồng Trường Thiếu Niên :                                                                                                                                                                      
Số tiền quyên góp được từ ngày mặc quần áo tự do từ học kỳ trước sẽ được quyên góp cho Tổ Chức Cứu trợ Trường Học 
Công. Tổ chức từ thiện nầy cung cấp đồng phục và giày dép cho các gia đình thông qua một đơn xin của trường. Họ hiện 
đang làm việc với các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cung cấp nhiều hỗ trợ cần thiết để trẻ em có những gì chúng cần để 
trở lại trường học. Cảm ơn bà Otenstein và bà Rakic đã tổ chức ngày nầy và thu hút được suy nghĩ của các em về cách sử 
dụng tiền một cách tốt nhất.    Chúc hai tuần lễ thật tuyệt vời.  

Julie Fisher                                                                                                                                                                                                               
Hiệu Trưởng 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường: 7/11/2023 
07/11: Biểu diễn ảo thuật tại nhánh Valley cho lớp 
 Căn Bản-Lớp 2                                                         
08/11: Lớp 1-lớp 2 tham quan trường Woodleigh                
 Biểu diễn ảo thuật tại nhánh Valley                   
11/11: Buổi chào cờ Ngày Tưởng Niệm:10g50 sáng 
 Buổi chuyển tiếp lần thứ 2 lớp Căn Bản 
 năm 2023:9g00                                                  
 Chào cờ: Lớp 5/6B & 3/4L phụ trách              
14/11: Hôi đồng trường họp qua Webex:6g chiều 
18/11: Buổi chuyển tiếp lần thứ 3 lớp Căn Bản năm 
 2023:9g00                                                          
 Chào cờ: Lớp 3/4B & 1/2M phụ trách           
23/11: Thể thao Điền Kinh toàn trường tại Valley                                                               
26/11: Bầu cử Tiểu Bang:Bỏ phiếu cả hai chi nhánh. 



Bữa Sáng Dành Cho Phú Huynh   

 

 

 

 

 

 



            Tiếp Cân Thú Hoang 
Tuần trước, lớp 1 & lớp 2 đã được tiếp cận những con 
vật bản địa Aưstralian tại trường học. Brandon có cho 
chúng tôi xem một số động vật của em như cá sấu 
con,thằn lằn cụt đuôi,rùa,trăn và possum .Chúng tôi thực 
sự thích thú khi được ôm, chạm và vỗ về các con vật. 
Chúng tôi đánh giá chương trình 5 sao. 1 / 2L & 1 / 2M. 

      Ban Nhạc Trường Keysborough  



Đi Bộ Tham Quan Cộng Đồng 

Lớp Căn Bản đã đi bộ đến Springvale,chúng tôi có một 
ngày rất bận rộn đi tham quan công viên, các tiệm buôn, 
Bưu Điện, ngân hàng và trạm xe điện.Đến cuối ngày, chúng 
tôi cảm thấy rất mệt,nhưng được gặp rất nhiều người tình 
nguyện giúp đỡ cộng đồng . 

 

 

 

                   WEST CAMPUS                                                                     VALLEY CAMPUS

Grade  Week 4 Week 5 

FA Foundation A Aiden 

1/2 A Jolina Norah 

1/2 B Sabal Katarina 

3/4 A Aiden Toki 

3/4 B Siv Heng  

5/6 A Tiffany Suhanijot 

5/6 B Bach Natalie 

Art  Alayp, Sophia 

PE  Arpan, Alexandrea 

Spani- Xander Hayden, Alysha, Hamiz 

Grade  Week 4 Week 5 

FA Whole Class Alina 

1/2 L Sarita Dickson 

1/2 M Sally Rocky 

3/4 L Aaron Mariah 

3/4 M Duong Ellie 

5/6 L Mavi Marina 

5/6 M Alanah Victor 

Art  Willow Rose 

PE   

Span-  Whole Class 


