Vietnamese Newsletter
Learning For Life

Thứ năm 23/02/2017

Ông hiệu trưởng: Alex Artavilla
Chủ tịch hội đồng trường: Cô Kylie Barker
Giáo viên trực trường - School Supervision Times:

8.45am - 9.00am - 3.15pm - 3.30pm
Giờ mở cửa của Uniform shop: Uniform Shop Hours
Thứ ba và thứ năm: 8.45am - 9.15an / 3.00pm - 3.30pm

Buổi tâp họp chung của
trường vào mỗi chiều thứ sáu
lúc 2g30 chiều trong phòng gym
của trường.

Những ngày cần ghi nhớ!
Học kỳ 1
.

 Thứ hai 13/03 – ngày
nghỉ lễ Lao Động
 Thứ sáu 02/06 và
 Thứ hai 06/11
Học kỳ 1
Tất cả các học sinh lớp Prep
không đi học vào các ngày thứ
tư vào tháng 2 và ngày 01/03.
 Thứ sáu 17/12
Nhân viên của ngân hàng
Commonwealth sẽ đến trường
cho những phụ huynh nào muôn
mở sổ băng tiết kiệm cho con
em mình.
 Thứ tư 22/02
Ngày phỏng vấn giữa Cha
mẹ/giáo viên
 Thứ sáu 17/03
Ngày đi xe đạp tới trường
 Thứ ba 21/03
Ngày lễ cầu An bình
 Thứ sáu 31/03
Ngày cuối của học kỳ, các em sẽ
tan học lúc 2g30 trưa.
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Báo cáo của ông hiệu trưởng
(Principal’s Report)
Thứ năm 23/02
Việc đề cử thành viên hội đồng nhà trường
sẽ chấm dứt lúc 4g chiều thứ năm 23/02.
Tờ thông tin hằng tuần cả sinh ngữ và tiếng
việt sẽ có trên mạng của trường:
www.sunshineheightsps.vic.edu.au và cũng
có trên TiqBiz hằng tuần.
Xin nhắc nhở:
Những tin nhắn chủ yếu:
 Tới trường bằng xe đạp - thứ sáu
17/03
 Kỷ niệm ngày lễ ‘bình an’ - thứ ba
21/03
 Hãy tự tạo cho mình 1 bộ đồ kiểu
‘Troll’! ngay cả tóc kiểu ‘Troll’
 Bữa ăn trưa không xả rác! Xin cám
ơn tới tất cả các gia đình đã hỗ trợ
việc thám hiểm của chúng tôi để có
1 bữa trưa, bữa ăn qua loa mà
không xả rác cùng với đồ ăn lành
mạnh cho bữa trưa và giờ ra chơi!
Xin ghi nhớ là bắt đầu từ tuần tới tờ tin hằng
tuần của trường chỉ được in ra bằng giấy 2
tuần 1 lần. Vào những tuần khác, tờ thông
tin sẽ được gửi về qua Tiqbiz và đăng trên
trang mạng của trường.
Tuần tới tờ thông tin sẽ được đăng trên
mạng và gửi qua Tiqbiz.


Buổi học hoàng hôn thứ năm
18/05/2017 từ 1g trưa tới 7g15 tối
(Twilight School 2017 18th of May
– 1pm to 7.15pm)
Qua những buổi học hoàng hôn thành công
(Twilight School) cho những năm trước,
chúng ta sẽ có buổi học hoàng hôn năm nay,
để kỷ niệm tuần lễ giáo dục. Ngày học
hoàng hôn sẽ được tổ chức vào thứ năm
18/05/2017.

Vào ngày này các học sinh sẽ đến trường từ
1g trưa tới 7g15 tối
Xin qúi phụ huynh lưu ý ngày này trên tờ
lịch của mình. Chi tiết sẽ được gửi về nhà
trong những tháng tới.


Kỷ niệm ngày hòa hợp năm 2017,
thứ ba 21/03
(Harmony Day 2017 Tuesday 21st
of March)
Xin nhắc nhở tới qúi phụ huynh là trường
chúng ta sẽ đi lên City cho ngày Harmony
năm nay! Chúng ta sẽ trình diễn tại quảng
trường Queenbridge Square tại Southbank
(Chỗ mà có sân khấu lớn mầu cam/mầu đỏ).
Chúng ta sẽ hát bài ‘Roar’ của cô Katy
Perry, và múa bài Can’t stop the Feeling’
của ông Justin Timberlake. Chúng ta cũng
có những bài hát chủ để về Troll! Chúng tôi
hy vọng sẽ có rất nhiều học sinh sẽ làm kiểu
tóc ‘Troll’, đồng phục troll, trang phục hào
quang hay mầu cam.


Hãy để tôi tự chụp hình….
(Let me take a selfie…)
Tôi không nói rằng làm Cha mẹ là dễ dàng
khi tôi còn trẻ và so sánh với ngày hôm nay.
Tôi chỉ nói thời kỳ đó thì có nhiều đường
hướng của cuộc sống làm cho dễ dàng hơn
khi phải quyết định 1 việc gì đó bởi Cha mẹ.
Một vài ngày trước đây trong khi tôi đang
thích thú lái xe với con gái 8 tuổi của tôi,
cháu quyết định chuẩn bị cho mình 1 cuộc
đối thoại đầy thử thách mà chúng tôi chỉ cần
trong tương lai mà thôi.
“Ba à, con phải bao nhiêu tuổi thì con mới
được có 1 điện thoại di động”
Chắc chắn câu hỏi này đã gây nên nhiều sự
nhức đầu và những đêm mất ngủ cho rất
nhiều gia đình mà có con em trong lứa tuổi
vị thành niên (hay đang bước vào lứa tuổi
này)
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Nhưng không may, chúng ta không có bất cứ luật lệ nào hay sách cẩm nang viết để giúp đỡ
các Cha Mẹ để giải quyết với những trường hợp này.
Tôi hỏi lại cháu: “Vậy con nghĩ con bao nhiêu tuổi để có 1 điện thoại di động”
Cháu hỏi tôi: “Thế ba bao nhiêu tuổi thì có điện thoại?”
Tôi nói: “28 tuổi”
Cháu nói: “Con không muốn đợi tới 28 tuổi”
Rất khó để cho con tôi hiểu rằng điện thoại di động không thịnh hành cho tới khi tôi thật sự
bước vào tuổi 30.
Việc này làm tôi suy nghĩ sự tiến triển của điện thoại và chúng ta hào hứng mỗi khi điện
thoại mới được nâng cấp! Đối với tôi điều làm tôi thích thú nhất là điện thoại của tôi bự đến
nỗi mà có thể bỏ vào thùng chứa đằng sau của xe tôi được nâng cấp và nhỏ mà tôi có thể
vừa với túi quần của tôi! Lần nâng cấp kế tiếp là tiếng kêu của điện thoại được đổi! Điện
thoại của tôi có 3 điệu nhạc được đổi thành 8 điệu nhạc và có cả điệu nhạc giống như xe cứu
lửa! Nhưng mọi điều ngày càng tốt hơn! Lần nâng cấp kế tiếp là bạn có thể dung bản nhạc
mà bạn yêu thích làm ‘ring tone’ cho điện thoại của mình! Điện thoại lúc này vừa có thể cho
tôi bỏ vào túi mà tôi còn có thể nghe bản nhạc mà tôi yêu thích 15 giây trước khi tôi phải trả
lời điện thoại! “Bức tường kỳ diệu” giống như 1 giấc mơ! Giấc mơ mà tôi nghĩ giới trẻ
ngày nay không ưa thích, những sự nâng cấp bao gồm chúng ta có thể dung ngón tay của
mình để mở khoá chính thiết bị của mình.
Cháu lại hỏi tôi: “Ba, Ba nghĩ thế nào?”
Tôi hỏi lại cháu: “Vậy con nghĩ con phải bao nhiêu tuổi? – 14 hay 15”
Như mọi người biết, đây là điều làm tôi giằng co, khi tôi 14 tuổi điều mà tôi muốn là có 1
cây vợt chơi tennis mới hiệu Wilson và áo thun mặc của ông Stefan Edberg, chỉ cần 2 điều
này thôi!
Hiện nay, tôi biết rằng có 1 số phụ huynh đang gặp khó khăn với con em mình trong thời
gian này.
Thật sự, không biết sáng tạo của ai làm cho điện thoại quá hấp dẫn! Cuộc đời vẫn đẹp khi
chúng ta phải gắn điện thoại vào ổ điện và quay số bằng tay để liên lạc với ai đó bên ngoài!
Có lẽ tôi hơi phản ứng thái quá khi chúng ta cho phép con của chúng ta có 1 điện thoại có
phải đây là 1 quyết định nhỏ mà chúng ta cần có cho con gái mình trong lứa tuổi vị thành
niên hay không?
Nhân tiện đây, tôi không quên về cái áo thun của ông Stefan Edberg và mẹ tôi đã bị bối rối
vợt đánh cầu hiệu Wilson với hiệu Emrik. Nhưng mọi điều hoá ra Ok. Tôi cười và vẫn có
thể chơi tennis, cuộc sống vẫn được tiếp tục.
Tôi hy vọng dùng câu chuyện và cách xử thế này về con tôi khi con gái tôi bắt đầu bước vào
lứa tuổi này và rất nóng lòng muốn có 1 điện thoại mới.
“Ah, này con. Khi ba còn nhỏ ba chỉ muốn có 1 cái áo của Stefan nhưng không bao giờ
được và ba lớn lên vẫn vui vẻ. Đây là 1 phần của cuộc sống mà mình ước mong mà mình
không bao giờ có thể có được. Việc này sẽ làm cho con trở thành con người tốt hơn và chấp
nhận quyết định này như 1 người trưởng thành và hy vọng điều này sẽ không khuyến khích
con không cần phải ‘take a selfie!’
Tôi hy vọng câu trả lời từ con gái tôi “Sure Dad, con có thể mua một vài đôi vớ mới được
không?”
Nhưng có những câu đáp lại có thể là, ‘Ông Stefan là ai vậy? Việc này không công bằng! Ba
có thật sự nghiêm trọng về vấn đề này không!”
‘Ba cũng vậy! Stefan là 1 trong những cầu thủ chơi giỏi nhất cho trò chơi này!

Học sinh xuất sắc của tuần
(Student of the week)
Các em sẽ được trao bằng khen
vào buổi tập họp
chung của trường
Cấp lớp Prep:
A TBA
B TBA
C Grace Duvcevski

Cấp lớp 1:
A
B
C
D

Hyugo Sato
Rotarsh Seyed Abudi
Aryaveer Sandhu Singh
Declan Chesney

Cấp lớp 2:
2A
2B
2C

Elise Pasquier
TBA
TBA

Cấp lớp 3:
A
B
Sanoz Ghorbani
3/4A TBA
Cấp lớp 4:
4A Kwe K’Paw Ba Aye
4B Mara Rico
Cấp lớp 5:
5A Krimzyn-J Monomal
5B Allystar Talagi-Monomal
Cấp lớp sáu:
6A Dinh Tran
6B TBA
Sport: Grace Li
Spanish: Jade Duvcevski
Art: Kynan Tumibay-Hayes
Multimedia: Nguyen Nguyen

Science: Ellot Barker
Chúc mừng các em cho sự cố
gằng trong tuần qua!
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Quy hoạch tổng thể về mặt bằng (Grounds Masterplan…)

Việc này dẫn tôi vào kế hoạch mà chúng ta hy vọng đạt được liên quan tới khuôn viên nhà trường.
Cho những gia đình mới của trường, những tập trung của chúng tôi trong những năm qua là bên trong các lớp học, bao
gồm thảm mới, máy lạnh, sơn mới, nâng cấp thư viện, xây them 2 phòng mới, các bảng mới v.v.. Về bên ngoài như: sửa
chữa và sơn lại các cửa sổ, nâng cấp các ông cống, đổ sàn xi măng v.v.. Những việc này được hoàn thành dựa trên tài trợ
mà chúng ta nhận được và các việc liên quan đến vấn đề học hỏi trong lớp cũng là hàng đầu của chúng tôi. Năm trước
những ý kiến phản hồi từ các phụ huynh, học sinh và các nhân viên trường về những mảnh đất của trường và chúng tôi đã
liên lạc với các nhà ‘làm phong cảnh – Landscape Architect’ để phát triển 1 kế hoạch về mặt bằng mà tương ứng với kế
hoạch ‘Vision and values của trường chúng ta’. Kế hoạc này được đúc kết vào năm ngoái.
Năm 2017 tôi rất muốn làm mọi chuyện tuy nhiên qũi tài trợ có giới hạn. Đó là lý do tôi và ban hội đồng phụ về xây cất
muốn bắt đầu làm phía trước của trường dựa trên bản kế hoạch chính.
Để bảo đảm chúng ta dùng qũi tài trợ một cách thích đáng tôi thật sự muốn biết những gia đình nào biêt và thông hiểu về
landscape. Hay qúi vị nào biết bạn bè hay người thân biết về vấn đề này có thể cho nhà trường những ý kiến, lời khuyên.
Chúng ta rất may mắn có ông John người handy man của trường cũng là thợ xây dựng cũng đã mang tầm nhìn của chúng
ta thành hiện thực!
Xin liên lạc với nhà trường nếu qúi vị có kinh nghiệm về vườn tược hay biết 1 ai đó cho vấn đề này mà có thể tình
nguyện làm chuyện này (hay cho những lời khuyên hay chỉ dẫn). Tôi rất muốn chuyện này được tốt đẹp mang lại nhiều
lợi ích cho cả cộng đồng trường. Nếu phụ huynh nào muốn làm thành viên cho ban hội đồng phụ về xây cất (qúi vị
không cần phải phải biết về landscape hay vườn tược), xin email tới trường: sunshine.heights.ps@edumail.vic.gov.au

Những tin còn lại xin xem trong bản tin bằng anh ngữ,
Tôi hy vọng mọi người có 1 cuối tuần vui vẻ!

Ông hiệu trưởng
Alex Artavilla.

