Vietnamese Newsletter
Learning For Life

Thứ năm 03/11/2016

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!

1-19 Mailey Street
West Sunshine 3020
T: 8311 7100
F: 9311 8343
E: sunshine.heights.ps.@edumail.vic.gov.au
W: www.sunshineheightsps.vic.edu.au
Twitter: @4744SHPS

Báo cáo của ông hiệu trưởng
(Principal’s Report)
Xin nhắc nhở:
Ngày thể thao của cả trường
(Whole School Sports Day)

Học kỳ 4
.

 Thứ sáu 04/11
Ngày hội thể thao của cả trường
 Thứ sáu 11/11
Nhóm múa của trường đi trình
diễn ở Sunshine
 Thứ hai 21/11
Hội trách nhiệm về thú vật đến
thăm trường
Từ lớp Prep - lớp 2
Tháng 12
 Thứ năm 08/12
Buổi trình diễn văn nghệ và
triển lãm nghệ thuật
của trường
 Thứ năm 15/12
Lễ tốt nghiệp của cấp lớp 6
 Thứ ba 20/12
Ngày cuối của năm học
Các em sẽ tan học lúc 1g30
trưa. Xin quí phụ huynh đón
con em mình đúng giờ.

Tôi tin chắc rằng mọi người trông
mong cho ngày hội thể thao của cả
trường vào ngày mai. Đối với 1 số học
sinh đây là điểm nổi bật của năm cho
các em, và có lẽ đây là điều mà chúng
em sẽ nhớ về trường của mình cho
những năm tới. Trọng tâm của chúng
tôi cho ngày này là cho các em cá tính
năng động, tham gia và thử qua, quan
trọng nhất là các em có niềm vui. Các
giáo viên sẽ dùng cơ hội này củng cố
điều ‘tư duy tăng trưởng – growth
mindset’ bằng cách nhắc nhở các em
cần luyện tập và cố gắng phát triển và
phấn đấu cho sự thành công. Những
ngày như vầy không xảy ra nếu không
có sự chuẩn bị. Cám ơn thầy Rasha và
tất cả các giáo viên/nhân viên đã góp
phần vào sự chuẩn bị này. Xin đừng
quên mặc mầu áo tượng trưng cho đội
của mình!

Việc đánh giá các học sinh (Student
Assessment)
Trong vòng 2 tuần lễ tới giáo viên của
các lớp sẽ tiến hành 1 số việc đánh giá
với các học sinh. Các giaó viên sẽ
quan sát và đánh giá các học sinh từng
ngày để họ đảm bảo biết nhu cầu của
từng học sinh để đưa các em tiến lên
trong việc học tập của mình. Họ lưu ý
tới các cách khác nhau, kiến thức và
sự hiểu biết của các học sinh và tìm
những sự hiểu lầm mà có thể cản trở
các em trong học tập. Họ dùng những
dữ liệu này để sắp đặt những bước kế
tiếp trong việc học tập của các em để
đảm bảo tất cả các học sinh tiếp tục
lớn lên và phát triển. Những dữ liệu
này cần được tham khảo trong những
cuộc họp giáo án khi các giáo viên họp
theo nhóm và có trách nhiệm chung
cho tất cả các học sinh.
Vào thời điểm này của năm, đặc biệt
khi các giáo viên đang chuẩn bị viết
học bạ cho các em, họ tiến hành nhiều
cuộc kiểm tra hơn.

Trang 2

Một trong những cách kiểm tra được gọi là ‘Fountas and Pinnell Benchmark
Assessment’ là bảng mà các giáo viên trường đang dùng. Đây là việc đọc sách
để làm nổi bật các cách mà người đọc cần xử dụng ở những trình độ, bản văn
khác nhau qua việc thông hiểu khi các em đọc sách. Đây là sự kiểm tra căn
bảnh mà được tiến hành 2 lần cho 1 năm để xác định cấp bậc của bài viết mà các
học sinh đã đạt được và cần được so sánh với tiêu chuẩn với mức độ ‘được trông
đợi’. Việc này cũng dùng để chấm điểm mức phát triển trong việc đọc sách của
các em, điều này được ghi nhận trong bản học bạ được gửi về nhà vào mỗi 6
tháng. Việc kiểm tra được tiến hành cho từng cá nhân và để hỗ trợ cho các giáo
viên thi hành việc này chúng tôi cần phân tán từng lớp cho 1 ngày. Khi các học
sinh được gửi đi các lớp khác chúng tôi cố gắng bảo đảm việc học của các em
được tiếp tục mà không bị gián đoạn và ảnh hưởng nhiểu.
Nếu phụ huynh nào có bất kỳ thắc mắc gì về việc kiểm tra các học sinh xin gặp
giáo viên của các em, hay cứ tự nhiên ghé vào văn phòng nói chuyện với tôi.
Xin chờ vào tuần tới qúi vị sẽ đc nghe và biết thêm về vấn đề kiểm tra môn
toánh học của các em.
**** Xin nhắc nhở tới qúi phụ huynh! Thời tiết nóng đã bắt đầu và các học
sinh cần đội nón khi ra ngoài nếu độ nắng mặt trời trên 3.
 Đậu xe chung quanh trường (Parking)
Chúng tôi xin nhắc nhở quí phụ huynh, xin đừng đậu xe chặn lối ra vào của
những hàng xóm chung quanh vào buổi sáng và buổi chiều. Chúng ta phải chú ý
tới những hàng xóm chung quanh, họ cần đi và rời nhà của họ 1 cách dễ dàng.
Vả lại nếu qúi vị đậu xe không đúng luật qúi vị sẽ bị phạt bởi Council.
 Xin nhắc nhở về tờ thư hằng tuần của trường (Weekly Newsletter)
Tờ thông tin hằng tuần của trường cả tiếng anh ngữ và tiếng việt đã có trên mạng
với địa chỉ: www.sunshineheightsps.vic.edu.au
Bắt đầu từ năm sau tờ thông tin sẽ được đăng trên mạng, việc này giúp cho môi
trường thêm lành mạnh khi chúng ta không phải tiêu thụ giấy tờ nhiều. Nếu phụ
huynh naò cần biết phải làm thế nào để đọc thư trên máy vi tính xin liên lạc văn
phòng nhà trường, xin cám ơn!

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 Chloe Tran
B Siara McCarthy
C Mariam Mesto
D Alysa Haidar

Cấp lớp 1:
A Ashveer Singh
B Noah Parravicini
C Gabby Seeley
Cấp lớp 2:
2A
2B
2C

Jibril Dib
Diyanna Mohamad
Kayla Kagioglou

Cấp lớp 3:
A Shiyani Ssitharan
B
Youssef Mesto
3/4A Jacob Humphries
Cấp lớp 4:
4A Sumayo Abdi
Cấp lớp 5:
5A Tongjian Zhang
5B Gabriele Beaini
Cấp lớp sáu:
6A Benjamin Cao
6B

George Onah

Sport: Suia Wongchiu
Spanish: Zali Belmont-Wicklife

Những tin tức còn lại xin qúi vị theo dõi trong bản tin bằng anh ngữ!
Tôi hy vọng mọi người có 1 cuối tuần vui vẻ!

Art: Claire Barker
Multimedia: Vuk Sobot
Science: Stella Zito-Ryan

Cô hiệu trưởng tạm thời
Jacinta Goldie.
Chúc mừng các em cho sự cố
gằng trong tuần qua!

