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Thứ năm 10/11/2016

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!
Học kỳ 4
.

 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.

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 toàn trường (Whole
School Sports Day)
Chúng ta đã có 1 ngày thật vui vaò thứ sáu
tuần trước! Cám ơn tới tất cả các học sinh
và gia đình đã đem lại niềm cảm hứng cho
ngày hôm đó qua việc mặc quần áo theo
mầu của đội mình, thật tốt đã nhìn thấy
được tinh thần đồng đội. Cũng thật tốt khi
nhìn tháy mọi người cam kết với việc
‘chống nắng’. Với số học sinh gần 400
em, mà chỉ có 5 em đến trướng với nón
đội không đúng tiêu chuẩn. Tôi khen ngợi
tất cả các gia đình đã cố gắng để bào đảm
con em mình được bảo vệ từ ánh nắng
chói chang của mặt trời.
Mặc dù trời gío và khí hậu nóng, các học
sinh đã tham gia 1 cách nhiệt thành vào
các hoạt động, các em thử tất cả các trò
chơi và cổ vũ đồng đội của mình. Trọng
tâm không phải là ai là người chạy nhanh
nhất hay ném xa nhất, nhưng tất cả chỉ là
các em hãy tham gia và cố gắng hết sức
lực của mình – Đây là 1 ví dụ điển hình
của việc tăng trưởng tư duy (Growth
Mindset!).
Xin cám ơn tới tất cả các gia đình đã tới
để ủng hộ các em. Tôi yêu thích cái cảm
giác của cộng đồng mà chúng ta có ở
trường Sunshine Heights khi chúng ta
cùng với nhau tham gia vào sự kiện này.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cám ơn chân
thành nhất tới thầy Rasha và các nhân
viên trường cho sự cam kết liên lỉ để cho
những ngày như vầy được thành công tốt
đẹp. Thời gian này trong năm thì rất bận
rộn cho các giáo viên, nhưng họ luôn sẵn
sàng bỏ thêm thời giờ để đảm bảo tất cả
chúng ta cùng hưởng thụ những sự kiện
đặc biệt này. Thầy Rasha đã có mặt sớm
cho ngày hôm đó, sửa soạn, chuẩn bị các
dụng cụ cho 20 hoạt động khác nhau để
các học sinh có thể tham gia nhiều hoạt
động khác nhau. Thật là 1 nỗ lực lớn!
Sự trở lại của ông Artavilla (Mr
Artavilla’s Return)
Điều mang lại cho tôi niềm vui lớn là tôi
xin tuyên bố với mọi người là ông hiệu
trưởng Artavilla sẽ trở lại trường Sunshine
Heights vào năm tới. Trong khi việc
giảng dậy và học hỏi vần được tiếp tục
trôi chảy trong thời gian ông vắng mặt
chúng ta vẫn nhớ những suy nghĩ sáng
tạo, những ý tưởng tầm nhìn xa và dĩ
nhiên là năng khiếu xã giao tuyệt vời của
ông với tất cả các thành viên của cộng
đồng trường.
Ông Artavilla có công thật nhiều (và 1
cộng đồng vững chắc mà ông đã gầy dựng
nên) mà nhà trường vẫn tiếp tục được điều
hành 1 cách hiệu quả và tốt đẹp trong 6
tháng qua. Tôi chắc chắn là tôi có thể nói
thay mặt cho các học sinh, nhân viên/ giáo
viên và các phụ huynh khi tôi nói rằng là
chúng ta rất trông mong ngày trở lại
trường của ông.

Trang 2

Việc kiểm tra toán học (Mathematics Assessment)
Trong tờ thông tin liên lạc tuần trước tôi đã nhắc qua về tiêu chuẩn đánh giá Fountas và
Pinnell Benchmark Assessment mà chúng tôi dùng trong việc kiểm tra việc đọc sách.
Tuần này tôi xin chia sẻ 1 vài tin tức về phỏng vấn toán học qua trực tuyến.
Việc kiểm tra toán học qua trực tuyến là 1 cuộc kiểm tra với mục tiêu nhắm vào các học
sinh từ lớp Prep tới lớp 4. Thời gian dùng để tiến hành phỏng vấn mặt đối mặt là vô giá
trong việc nâng cao sự hiểu biết về bộ môn toán học của từng em thông hiểu và những
cách mà các em xử dụng. Các giáo viên linh động để quản lý cho cuộc phỏng vấn, hay
tập trung vào 1 khiá cạnh mà họ đã dậy các học trò mình trong 2 tuần vừa qua, ví dụ
toán cộng và trừ.
Các giáo viên dùng những kết quả của việc toán học qua trực tuyến trong vài cách khác
nhau. Đôi khi các giáo viên điều khiển việc này ngay từ đầu của 1 chủ để để xác định
những gì các học sinh đã biết, những cách gì mà các em đã dùng và nổi bật các khoảng
trống trong sự hiểu biết của các em. Việc này cũng được dùng cho giai đọan cuối của
chủ đề đó qua đó các giáo viên có thể biết các học sinh mình có khái niệm bao nhiêu về
chủ đề này. Đây là 1 cách thật tốt cho các giáo viên kiểm tra cách giảng dậy của họ có
hiệu quá như thế nào – 1 cách phản ánh trung thực cho chính mình.

**** 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!
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!

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 Rizu Shrestha
B Nickiaus Flores
C Aryave er Singh Sandhu
D Nukutal Ezeklela

Cấp lớp 1:
A TBA
B Roukaya Mesto
C TBA
Cấp lớp 2:
2A
2B
2C

Teresa Nguyen
Takashi Head
Zlad Tutakhil

Cấp lớp 3:
A Kim Ngoc Nguyen
B
Tausi Tausi
3/4A Ethan Pateras
Cấp lớp 4:
4A Yasin All
Cấp lớp 5:
5A TBA
5B Roghayeh Seyed Abudi
Cấp lớp sáu:
6A Christopher Huang
6B

Vuk Sobot

Sport: TBA
Spanish: Rihanna Hua
Art: Nivetha Ranjthkumar
Multimedia: James Nguyen

Cô hiệu trưởng tạm thời
Jacinta Goldie.

Science: Thien An Nguyen

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

