Newsletter
Thứ năm 11/05/2017
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

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ

Key reminders:

Những lời nhắn nhủ chủ yếu:

Xin nhắc nhở ngày mai là ngày kỷ niệm lễ các người Mẹ/ môt
người đăc biêt trong cuộc đời của các em (Mother’s Day/ Special
person in our life breakfast)

Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 2
 Thứ năm 18/05
Ngày học hoàng hôn
từ 1g trưa tới 7g15 tối
 Thứ sáu 02/06
Ngày soạn giáo án –
Các học sinh sẽ không đi học
 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

Xin nhắc nhở mọi người ngày mai sẽ có bữa điểm tâm mừng lễ các
người mẹ/ hay 1 người đặc biệt trong cuộc đời của các em! Tôi hy
vọng mọi người sẽ tới tham dự!
Cũng như, tôi hy vọng mọi người đã quen thuộc với từ ‘tin tức linh
họat – flexi buzz’ (tạo thành từ chữ Tiqbiz!)
Ngày học hoàng hôn (Twilight School Day)
Tuần tới chúng ta có ngày học hoàng hôn vào thứ năm 18/05/2017!
Thời khoá biểu của trường cho ngày học hoàng hôn sẽ được vạch
định ra như sau:
1g trưa – 3g chiều
Giờ học 1 và 2
3g – 3g30 chiều
Giờ ra chơi
3g30 – 4g30 chiều
Giờ học thứ 3
4g30 – 4g40
Giờ ăn trong lớp
4g40 – 5g30
Các em ra ngoài chơi (điều này có thể
thay đổi tùy thuộc vào thời gian
và mặt trời lặn hay không)
5g30 tới 7g15
Giờ học 4 và 5.

1

1-19 Mailey Street

8311 7100

sunshine.heights.ps@edumail.vic.gov.au

West Sunshine 3020

9311 8343

@4744SHPS

sunshineheightsps.vic.edu.au

Trang 2 - 11/05//2017

Những nhắc nhở quan trọng:













Các học sinh sẽ tới trường sau 12g40 trưa
Nếu học sinh nào đi bộ tới trường, xin qúi phụ huynh nhắc nhở các em
dùng chỗ băng ngang qua
đường. Tất cả các chỗ băng qua đường đều có người hướng dẫn các
em từ 12g30 trưa.
Một thời khoá biểu sẽ được cung cấp cho gia đình trong những ngày
sắp tới để báo cho qúi vị biết giờ học của những bộ môn đặc biệt cho
ngày hôm đó để các em biết đi đâu khi tới trường vào ngày này (vì lớp
các em có thể không có trong lớp học).
Tất cả các học sinh sẽ được đón từ lớp học của mình từ 7g15 tối. Nếu
pụ huynh nào không đón con em mình được mà nhờ 1 người khác đón,
xin qúi phụ huynh báo cho giáo vên của các em biết.
Các em cần mặc đồng phuc của nhà trường khi đi học.
Xin qúi phụ huynh đến coi con em mình trong lớp học. Xin dùng cửa
ra vào trên đường Mailey và
văn phòng của trường.
Chúng tôi đang liên lạc với tất cả các phụ huynh mà báo cho chúng tôi
là qúi vị không có người trông coi các em từ 8g45 sáng tới 12g45
trưa. Xin liên lạc văn phòng nhà trường nếu chúng tôi chưa liên lạc
với qúi vị hạn chót vào thứ ba 16/05. Tôi cũng cám ơn các phụ huynh
nào đã có thể coi sóc con em mình cho ngày hôm đó để cho các em có
1 kinh nghiệm thích thú cho ngày học hoàng hôn, đến trường lúc 1g
trưa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết rằng điều này thì rất khó cho 1 số
gia đình.
Chúng tôi đã có hơn 200 đơn đặt món ăn ‘Paella’, thật là phấn khởi!

*** Một điểm quan trọng!
Khi quí phụ huynh đến trường vào tối Twilight School, tất cả khách đến trường
cần ký tên tại văn phòng.
Và nếu qúi vị rời trường học trước khi giờ tan học, qúi vị cũng được yêu cầu
ký tên tại văn phòng. Khi qúi vị tới trường, tại văn phòng sẽ có danh sách của
tất cả các lớp, qúi vị tìm tên con em mình và ký tên ngay bên cạnh tên của các
em. Những người khách khác cần ký tên vào một tờ đơn khác (bao gồm các
gia đình có nhã ý tham gia với trường vào năm 2018).
Tôi hy vọng mọi người có thể tham gia thật đầy đủ với nhà trường chúng tôi!

Tôi hy vọng mọi người có 1 tuần lễ thật tốt!
Ông hiệu trưởng,
Alex Artavilla

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

PREP
A Hamza Awil
B
Delian Jensen
C
Iman Adam
ONE
A Gurleen Kaur
B Keilan Tumibay-Hayes
C Sarah-Naveed Abbasi
D Ivy McName e-Rabbitt
TWO
A Georgia Robb
B Logan Lay
C Eva Tsaprouni
THREE
A
Teresa Nguyen
B
Novak Sobot
3/4A Edith MeizerFranzke
FOUR
A Bryan Chen
B Anthony Tran
FIVE
A Victoria Tsobanis
B Aung Ba Aye
SIX
A Olivia Camilleri
B
Nguyen Nguyen
Multimedia: Charleen
Dang
Art: Merita Tuala-Visesio
Sport: Yasmin Jaber &
Gurleen Kaur
Spanish: Anika Sato
Science: Scarlett Loh

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