Vietnamese Newsletter
Learning For Life

Thứ năm 20/10/2016

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!
Các ngày tự do của các học sinh
cho năm 2016:


Thứ hai 31/10/2016
Học kỳ 4



Từ thứ tư 19/10 tới thứ
sáu 21/10
Các học sinh lớp 3/4 đi cắm trại


Từ thứ tư 26/10 tới thứ
sáu 28/10
Các học sinh lớp 5/6 đi cắm trại
 Thứ ba 01/11
Ngày nghỉ lễ đua ngựa
(Melbourne Cup)
Các học sinh được nghỉ.
 Thứ năm 08/12
Buổi trình diễn văn nghệ và
triển lãm của trường
Lễ tốt nghiệp của các em lớp 6.
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West Sunshine 3020
T: 8311 7100
F: 9311 8343
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Twitter: @4744SHPS

Báo cáo của ông hiệu trưởng
(Principal’s Report)
Xin nhắc nhở:
Quy hoạch tổng thể (Masterplan)
Nhà trường đang làm việc với những
thợ chuyện môn về vườn phong cảnh
để phát triển 1 quy hoạch cho những
khu vườn tương lai của trường. Công
việc này làm với sự tương nghị với tất
cả nhân viên/giáo viên và phụ huynh
của trường, họ đã dành thời gian vào
cuối tuần đi bộ chung quanh trường và
đóng góp rất nhiều và những gợi ý
khác nhau được liên kết với sứ mệnh
và tầm nhìn của tương lai trường.
Các kế hoạch được vạch ra đẹp và rất
ngạc nhiên. Các bản vẽ này được trình
bày dọc hành lang bên góc văn phòng
của trường. Xin quí vị dành thời gian
coi qua và góp ý với chúng tôi. Xin
nhớ đây là 1 kế hoạch lâu dài.
Tiêu chuẩn về sự an toàn của các em
(Child Safe Standards)
Kể từ ngày 01/01/2016, tất cả các dịch
vụ về giáo dục đều phải tuân theo các
tiêu chuẩn về sự an toàn cho các học
sinh được thiết kế để đảm bảo những
tổ chức mà làm việc với các em nhỏ
cần bước thêm 1 bước để tạo nên 1 nền
văn hoá cho sự an toàn và bảo vệ các
em khỏi các tình trạng bị lạm dụng.

Tiêu chuẩn về vấn đề an toàn của các
em đã được giới thiệu đê đáp ứng các
kiến nghị cho cuộc điều tra của tòa
quốc hội Victorian qua việc xử lý vấn
đề lạm dụng các trẻ em bởi những tổ
chức tôn giáo hay các tổ chức không
phải của chính phủ, mà họ nhận ra cần
phải làm để ngăn ngừa và đáp ứng cho
việc lạm dụng các trẻ em. Các tiêu
chuẩn sẽ được áp dụng cho tất cả các
tổ chức mà cung cấp những dịch vụ
cho các trẻ em, bao gồm các dịch vụ
thời thơ ấu.
Mục đích của tiêu chuẩn về sự an toàn
cho các trẻ em sẽ được tiếp tục phát
triển để bảo vệ các em khỏi bị lạm
dụng thì được bao gồm vào hằng ngày
trong suy nghĩ và thực hành của ban
lãnh đạo, các giáo viên và những
người làm việc thiện nguyện ở trường.
Sự tập trung của tiêu chuẩn năm 2016
là đánh động sự cảnh giác và giúp các
tổ chức thiết lập và duy trì 1 môi
trường an toàn cho các trẻ em qua giáo
dục và huấn luyện.
Để hỗ trợ cho sự hoàn thành của tiêu
chuẩn cho sự an toàn các trẻ em, ban
hội đồng nhà trường đã tán thành 3
điều mới của nội qui trường – Tiêu
chuẩn của sự an toàn, nội qui về vấn
đề an toàn và qui tắc ứng dụng về việc
an toàn cho các trẻ em. Những nội qui
này sẽ được cộng them vào trang
mạng của trường.

Trang 2

Nếu phụ huynh nào có bất kỳ thắc mắc, quan tâm gì về vấn đề an toàn của các
học sinh, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi tại trường.
Đồ bị thất lạc (Lost Property)
Chúng tôi có 1 ý kiến thật hay từ 1 phụ huynh để đảm bảo những jackets bị mất
sẽ được hoàn lại cho chủ nhân. 1 gia đình đã ‘thêu’ tên học của con mình đằng
sau áo của con em mình. Họ làm điều này ở tiêm ‘What A Name’ ở Highpoint
shopping Centre. Điều này thật tốt để theo dõi những đồ bị mất! Nếu phụ
huynh muốn biết thêm chi tiết về vấn đề này, xin ghé vào văn phòng nhà trường.

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 Decian Chesney
Safiya Qani

Đậu xe (Parking)
Xin nhắc nhở tới qúi phụ huynh xin đừng đậu xe và choán chỗ ra vào lối đậu xe
của gia đình họ vào buổi sáng và buổi chiều. Chúng tôi cần quan tâm đến những
hàng xóm chung quanh khi họ cần vô hay ra khỏi nhà của họ. Qúi phụ huynh
cũng có thể bị phạt bởi Council nữa.

C Aaron Dinh
D

Cấp lớp 1:
A Petrina Limllari
B

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!

Adam Dib

Nghia Le

C Darlene Nguyen
Cấp lớp 2:

Cô hiệu trưởng tạm thời
Jacinta Goldie.

2A
2B
2C

Abdullahi Mohamed
Eric Lam
Jessica Mulla

Cấp lớp 3:
A TBA
B

TBA

3/4A TBA

Cấp lớp 4:
4A TBA
Cấp lớp 5:
5A Pauletta Te Rito
5B

Dinh Tran

Cấp lớp sáu:
6A TBA
6B

Osman Ali

Sport: TBA
Spanish: Matina Ezekiela
Art: Jordan Suriyabandara
Multimedia: Nhi Nguyen

Science: Nikola Cicmilovic
Chúc mừng các em cho sự cố
gằng trong tuần qua!

