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Thứ năm 08/06/2017
Principal: Alex Artavilla
School Council President: Kylie Barker
School Supervision Times:
8.45am - 9.00am
3.15pm - 3.30pm
Uniform Shop Hours:
Tuesday & Thursday
8.45am - 9.15am / 3.00pm - 3.30pm

.Những nhắc nhở chủ yếu
*Ngày lễ nghỉ SN nữ hoàng
thứ hai 12/06-trường đóng cửa
*Thứ tư 28/06
Ngày phỏng vấn giữa giáo viên
& các phụ huynh.

Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 2
 Thứ hai 12/06
Sinh nhật nữ hoàng,
Các học sinh không phải tới
trường.
 Thứ tư 28/06
Ngày phỏng vấn giữa cha mẹ và
các giáo viên

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ

Thời tiết lạnh cuối cùng đã bắt đầu vì thế đó là 1 thử thách cho mọi
người khi phải thức dậy sớm vào buổi sáng!
Cho tờ thông tin tuần này, tôi muốn phác hoạ cho mọi người những
gì đang xảy ra tại trường. Đầu tiên, tôi muốn chào mừng các tư vấn
giáo dục bà Vicki Froomes và ông Alan Wrights cả hai đã cùng tham
gia với chúng ta năm nay - 2017 để tiếp tục gây cảm hứng và thử
thách trong đường lối hỗ trợ các học sinh phát triển phong cách của
người đọc và người viết văn. Năm 2017, Ông Alan và cô Vicki sẽ
dành nhiều thời giờ để làm việc với cấp lớp 3 tới lớp 6 trong lớp và
các buổi đào luyện họp mặt của giáo viên.
Trong những tuần vừa qua các giáo viên đã dùng thời gian trong lớp
mình thực hiện các cuộc trắc nghiệm khác nhau. Mục đích của những
cuộc trắc nghiệm này để các giáo viên có cơ hội thu nhập những
thông tin về các học sinh của mình tiến triển như thế nào qua đó họ có
thể tiếp tục hỗ trợ các em tốt hơn Việc này bao gồm phương cách các
học sinh dùng để đọc sách và đáp giải các bài toán học. Những dữ
kiện này được xử dụng liền bởi các giáo viên lên kế hoạch kinh
nghiệm giảng dậy để đáp ứng những nhu cầu cho các học sinh.
Những điều này cũng cung cấp dữ liệu cho các giáo viên về những tác
động tích cực cho sự phát triển của các em. Xin hỗ trợ các giáo viên
trong việc thâu nhập thông tin càng sớm càng tốt, các giáo viên sẽ có
thêm thời gian để tiến hành những cuộc trắc nghiệm cho từng học
sinh. Những dữ liệu từ những cuộc trắc nghiệm này rất giá trị và đảm
bảo chúng tôi dùng chúng thích đáng cho các nhu cầu của các em.
Chúng tôi cũng thiết lập 1 số các giáo viên gọi là ‘nhóm làm việc – working
parties’ để khám phá và tìm hiểu những cách mà có thể phát triển cách học
tập của các học sinh. Một trong những ‘nhóm làm việc’ này đã được thành
hình đầu năm nay tập trung vào những cách khai triển mà chúng tôi là 1
trường học có thể làm tốt hơn trong sự sáng tạo và khả năng về những suy
nghĩ tò mò của các học sinh. Nhóm giáo viên này sẽ tập trung vào những gì
chúng ta làm tốt hiện nay, và cung cấp những gợi ý trong tương lai. Nhóm
giáo viên này đa dạng từ mọi cấp lớp và những giáo viên nào có nhã ý tham
gia.
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Việc xem xét - chuẩn bị cho phương án của trường từ 2018 –
2022
(Peer Review – preparing our 2018 to 2022 School Strategic
Plan)

Hiện tại chúng tôi đang trong trong qúa trình xem xét – review để phát
triển những hành động mới, mục đích và các mục tiêu cho 4 năm tới.
Các hành động, mục đích, mục tiêu mà chúng tôi chọn lựa phải được dựa
trên những dữ liệu của bộ giáo dục nói về trường của chúng ta, và những
mô hình cho sự phát triển về kết quả của các học sinh. Mô hình phát
triển về kết quả của các học sinh được nhận ra dựa trên những cần thiết
của nhà trường đã có sẵn để phát triển kết quả của cáchọc sinh.
Một vài điều mà chúng tôi đã nhận định ra là chúng tôi muốn phát triển
bao gồm thêm những thử thách và hỗ trợ các học sinh mà trình độ cao
hơn mức độ trông đợi trong cấp lớp 3 tới 6. Chúng tôi đã có 1 vài lần
đối thoại với 1 số học sinh, các nhân viên và qúi phụ huynh để biết thêm
những gì mà hiện nay trường đang làm tốt và những gì mà chúng tôi có
thể làm tốt hơn.
 Việc thăm dò ý kiến về trường (Big School Survey)
Tôi muốn chia xẻ một vài việc mà chúng tôi sẽ tiến hành ngay, cám ơn
sự phúc đáp từ việc thăm dò ý kiến của trường. Việc này bao gồm cung
cấp cho các giáo viên trong ban lãnh đạo từ lớp Prep tới lớp 4. Cô
Sharon Noel và tôi đang động não với nhiều ý kiến và soạn thảo 1 kế
hoạch để chia sẻ với các học sinh, nhân viên và qúi phụ huynh trong
những tuần lễ tới. Trọng tâm của kế hoạch là chung quanh những ý kiến
cho các học sinh thật nhiều cơ hội trong việc lãnh nhận vai trò lãnh đaọ.
Việc này thành đạt qua sự uyển chuyển của nhóm ‘working party’ tập
trung trên các vấn đề chủ chốt. Chúng tôi đang tổng kết kế hoạch và hy
vọng sẽ chia sẻ với các nhân viên trong những ngày tới đây.
Sự nhắc nhở cuối cùng là buổi phỏng vấn giữa Cha mẹ và các giáo viên
sẽ vào thứ tư 28/06. Sự chỉ dẫn để đăng ký giờ hẹn trên mạng sẽ được
gửi về nhà vào những ngày tới đây.
Tôi hy vọng mọi người có 1 tuần lễ thật tốt.
Xin đừng quên nếu gia đình nào có con em đến tuổi đi học năm tới
Xin đến văn phòng lấy đơn và nộp càng sớm càng tốt để giúp cho việc
lên kế hoạch cho năm tới.
Ông hiệu trưởng,
Alex Artavilla

Học sinh tiên tiến hằng tuần
Các em sẽ lãnh giấy khen
trong buổi tập họp chung
của trường.

PREP
A Muhammad Omar
B
Betty Bogdan
C Liam Whitehead
ONE
A Deakin Yalniz
B Rizu Shrestha
C Levi Dimkovski
D Nessie Le
TWO
A Darlene Nguyen
B Owen Anderson
C Nam Nguyen
THREE
A
Kayla Kagioglou
B
Aleisha Bentley
3/4A Anika Sato
FOUR
A Lana Schulz
B Nick Truong
FIVE
A Merita Tuala-Visesio
B Leo Suprihartono
SIX
A
TBA
B
TBA
Multimedia: Joshua
Ricardo
Art: Youssef Mesto
Sport: TBA
Spanish: Akeelah
Mabuoc Gray
Science: Claudia Nguyen

Chúc mừng các em cho
sự cố gắng trong tuần
qua!
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