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.Những nhắc nhở chủ yếu

Những ngày cần ghi nhớ 2017

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ
Sau 17 năm là giáo viên trường Sunshine Heights, cô giáo về bộ môn khoa học
Julie Polini đã phải quyết định 1 việc rất khó là cô sẽ từ chức việc giảng dậy. Cô
Julie đã có nhiều khó khăn, thử thách trong năm 2017 gần đây nhất là mẹ cô đã qua
đời. Trong thời gian tôi làm việc ở trường cô Julie đã đảm nhận nhiều vai trò khác
nhau và tôi luôn biết ơn sư linh hoạt và sẵn sàng của cô.
Thay mặt cho cả cộng đồng trường, tôi muốn cám ơn sự đóng góp của cô cho các
học sinh của trường Sunshine Heights 17 năm qua và mong ước cô với những điều
tốt đẹp nhất trong tương lai. Cô Julie sẽ viếng thăm trường với vai trò giáo viên tạm
thời trong năm tới 2018.
Bộ môn khoa học cho các học sinh lớp Prep và các lớp 3 tới 6, sẽ được thay thế bởi
thầy Dragan Gavrilovski người đã thay cô Julie trong lúc cô vắng mặt. Xin lưu ý
đội giáo viên nhóm lãnh đạo sẽ coi qua những gì đã xảy ra liên quan đến bản học bạ
của các học sinh trong bộ môn khoa hoạch của học kỳ 4.


Học kỳ 4


Từ thứ tư 25/10 tới thứ
sáu 27/10
Lớp 5/6 đi cắm trại
 Thứ sáu 03/11
Ngày hội Spanish
Các học sinh mặc quần áo thường
đi học
 Thứ hai 06/11
Ngày soạn giáo án, các em không
đến trường
 Thứ sáu 01/12
Ngày mặc quần áo thường
 Thứ năm 14/12
Ngày văn nghệ và triển lãm hội
hoạ
 Thứ tư 20/12
Lễ tốt nghiệp của các em lớp 6

Nhìn qua về thời tiết ấm áp hơn
(A glimpse of the warmer weather!)
Thật tốt chúng ta đã có thời tiết thật đẹp trong mấy ngày qua, mặc dù vậy tôi thích
nhiệt độ tăng 1 cách từ từ hơn là từ 18 độ lên đến 30 trong 1 ngày! Như tôi đã nói
tới trong những tờ thông tin trước, tôi thích thời tiết đẹp nhưng tôi gặp khó khăn khi
mặt trời chuyển qua hơn 20 độ.
Rất tốt khi nghe được nhiều tin phản hồi về việc cắm trại từ các học sinh lớp 3/4 từ
tuần trước! Hy vọng chúng ta sẽ có thời tiết đẹp cho các học sinh lớp 5/6 đi trại
tuần tới.
Nói về việc đi tham quan, các em lớp Prep đã cùng nhau đi City thăm 1 số chỗ tuyệt
vời mà có thể được chú ý bởi ban xây dựng hội đồng trường. Đây là 1 phần trong
việc hỏi hỏi của các em. Tôi rất trông mong được nghe các ý kiến tuyệt vời từ các
em!
 Học bạ của các học sinh (Students Reports)
Tuần trước 1 tờ đơn đã được gửi về cho gia đình mời qúi vị nộp lại những câu hỏi
mà qúi vị muốn hỏi giáo viên về học bạ học kỳ 4. Xin cám ơn tới tất cả các gia đình
đã nộp lại tờ đơn này. Ghi chú là chúng tôi muốn tờ đờn này được nộp lại vào ngày
01/11/2017.


Tin tức từ ban hội đồng phụ cửa hàng ăn uống của trường
(Message from School Council Canteen subcommittee)
Xin cám ơn tới tất cả các gia đình đã điền vào tờ đơn hội ý kiến về cửa hàng ăn
uống. Tổng số các gia đình điền vào tờ đơn là 103, 1 sự đáp lại thật tốt!
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Kết quả biểu hiện có 62% gia đình có 1 con, 33% GD có 2 con ở trường. Đa số các
GĐ điền tờ đơn này là có con trong các lớp nhỏ (lớp Prep - lớp 2) bao gồm 92% của
việc trả lời, phần lớn trong lớp 1.
1
Phần lớn các gia đình dùng Canteen 1 lần mỗi tuần (42%) và trung bình xài
$5. Gần như 1 nửa các GĐ thích dùng canteen mua đồ ăn cho giờ ra chơi
và trưa, và khoảng 1/3 bày tỏ là họ dùng canteen cho bữa trưa.
sunshine.heights.ps@edumail.vic.gov.au
17%
họ dùng ‘meal deal’. Sẽ có sự xem xét đồ ăn halal bao gồm trong thực
đơn.
Đa số các GD vui vẻ qua việc order
đồ ăn và trả tiền trên mạng (on
@4744SHPS
sunshineheightsps.vic.edu.au
line payment systems)
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Phần lớn các gia đình dùng Canteen 1 lần mỗi tuần (42%) và trung bình xài $5. Gần
như 1 nửa các GĐ thích dùng canteen mua đồ ăn cho giờ ra chơi và trưa, và khoảng 1/3
bày tỏ là họ dùng canteen cho bữa trưa.
17% họ dùng ‘meal deal’. Sẽ có sự xem xét đồ ăn halal bao gồm trong thực đơn. Đa
số các GD vui vẻ qua việc order đồ ăn và trả tiền trên mạng (on line payment systems)
3 món đồ ăn được chọn và ưa thích nhất:
1. Bánh mì ổ/ miếng và cuộn tròn
2. Các loại bánh nướng (pies, sausage rolls, pasties)
3. Thịt gà miếng dài (chiken strips)
Sushi và những món về pasta cũng được chọn & ưa chuộng
3 món được chọn cho ăn chơi là:
1. Bắp rang (popcorn)
2. Trái cây tươi (Fruit)
3. Bắp trái luộc và bánh cookies/muffins
Những thứ đồ ăn khác được gợi ý từ các GD bao gồm ice cream/ kem đá (đặc biệt cho
những ngày nóng), hot dogs, mì gói ăn liền, nước trái cây xay (smoothies) hay hot
chocolate và phần lớn những sự chọn lựa lành mạnh.
Tin phản hồi chung chung là các GD tỏ bày là muốn canteen được làm việc trở lại.
Những lời phê bình từ các GD yêu cầu chỉ cung cấp những đồ ăn lành mạnh và những
GD không quan tâm lắm nếu canteen bán những đồ ăn vặt vì họ nghĩ rằng canteen là 1
điều đặc biệt cho các em (quan trọng là chúng tôi cũng đi theo bản hướng dẫn ăn uống
lành mạnh của Bộ Giáo Dục). Một vài gợi ý mà chúng tôi có là những đồ ăn theo mùa
và canteen cung cấp 1 lựa chọn là cha mẹ cung cấp đồ ăn cho con em mình. Một gợi ý
khác là canteen cung cấp đồ ăn bữa tối cho các cha mẹ bận rộn mà họ có thể order đồ
ăn.
Một lần nữa cám ơn qúi vị đã cho chúng tôi biết. Ban hội đồng phụ về canteen sẽ dùng
những thông tin này khi cần thảo luận về những yêu cầu với những nhà kinh doanh
tương lai hay 1 cá nhân nào đó.

Học sinh tiên tiến hằng
tuần
Các em sẽ lãnh giấy khen
trong buổi tập họp chung
của trường.
ONE
A
B
C Azariah Petros
D Ibrahim Mhohamad
THREE
A Benjamin Nguyen

B

Rayden Belmont –
Wickliffe

FOUR
A Christian Birbis
FIVE
A
SIX
B Daniel Stone

Alexis Montgomery



Tin tức từ ban hội đồng phụ về vấn đề bải tập
(Message from School Council Policy subcommittee Homework policy)
Nội qui về bài tập của trường đã tới lúc cần được coi lại và chúng tôi mời các phụ
huynh/người bảo hộ, học sinh, ban lãnh đạo giáo viên trường, các giáo viên và ban hội
đồng trường cung cấp những ý kiến vào việc phát triển nội qui này.

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

Bải tập là 1 cơ hội để các phụ huynh có thể tham gia vào việc học hỏi của con em mình.
Việc này sẽ củng cố những gì các em học ở trường và khuyến khích các em duy trì 1
thói quen học tập suốt đời
Xin ghi chú là qúi phụ huynh có thể tham khảo qua nội qui về vấn đề này trên trang
mạng của trường.
Những ngày họp của các em lớp Prep năm tới:
 Giờ họp thứ nhất: Thứ năm 16/11 từ 9g30 tới 11g sáng
 Giờ họp thứ hai: Thứ năm 23/11 từ 9g30 tới 11g sáng
 Giờ họp thứ ba:
Thứ năm 30/11 từ 9g30 tới 11g sáng.

Chúc moi người 1 tuần lễ vui vẻ
Ông hiệu trưởng.

Alex Artavilla
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