Newsletter
Thứ năm 27/07/2017
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

.Những nhắc nhở chủ yếu

Chương trình học múa
Footstep sẽ có mỗi ngày thứ
hai và thứ ba hằng tuần (tùy
thuộc vào lớp học) cho
nguyên học kỳ này.

Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 3


Những ngày thứ hai và
thứ ba
Chương trình học múa Footstep
cho các học sinh.
 Từ thứ hai 21 tới thứ
sáu 25/08
Hội chợ sách
 Thứ hai 04/09
Chương trình học bơi bắt đầu

Học kỳ 4

 Thứ hai 06/11
Ngày soạn giáo án – các học sinh
không cần đến trường.

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ

Ok, đôi khi tại buổi tập họp chung của trường tôi hướng dẫn theo nhịp độ
đều đều và kết thúc với những điều mà tôi nghĩ đó là 1 sáng kiến hay vào
thời điểm đó! Dù là trao Micro cho học sinh nào đó, hay chơi 1 trò chơi mà
tôi sáng tạo ra liên quan đến 1 trong những giá trị của trường. Dầu sao đi
nữa, tại buổi tập họp chung tuần trước trong khi tôi hỏi mọi người vể những
kinh nghiệm trong thời gian nghỉ hè, tôi đã háo hức hỏi các học sinh để coi
các em có muốn xem các giáo viên/nhân viên trường biểu diễn
‘Despicable Me 3 – Evil Brat’ điệu múa cảm hứng tại buổi trình diễn văn
nghệ của trường năm nay! Cho đến nay chưa có 1 giáo viên/nhân viên nào
đến gặp tôi và nói đây không phải là ý kiến tốt, qua đó tôi đã được cho phép
để xắp xếp 1 người nào đó giúp chúng tôi thực hiện công việc này (mặc dầu
tôi không biết là ý kiến này đã đuợc phổ thông tới tất cả các giáo viên/nhân
viên của trường!). May mắn cho tôi, phần lớn các nhân viên chưa thấy điệu
múa của Evil Brat’s qua đó sẽ rất thú vị bổ sung vào cho chương trình lễ của
chúng ta cuối năm nay. Tôi sẽ cập nhật sự tiến triển của việc này cho qúi vị
biết! Cũng vậy, nếu trong trường có phụ huynh nào với đầu óc sáng tạo sẵn
sàng làm 50 bộ ‘leotards - người lính’ với miếng mút ở vai, tôi rất mong đc
nghe từ qúi vị càng sớm càng tốt!
 Cập nhật về việc đánh giá ngang nhau
(Peer Review Update)
Phần đầu tiên của việc đánh giá ‘Peer Review process’ đã được tiến hành
vào thứ năm tuần trước. Mục đích của phần đầu tiên này là cho đội bồi
thẩm bao gồm tất cả những câu hỏi mà chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm cho
nguyên 1 ngày, được diễn ra vào thứ hai tới 31/07. Những câu hỏi bao
gồm:
 Thông hiểu được mức độ học tập của học sinh là bao nhiêu, phân
tích và dùng những dữ liệu này 1 cách hiệu qủa để thông báo những
điểm cần thiết cho sự giảng dậy và học hỏi và để giám sát sự phát
triển của các học sinh trong văn học và toán học?
 Thông hiểu được mức độ phát triển của trường là bao nhiêu, truyền
đạt và liên tục thực hiện các cấu trúc và thực tiễn của các học sinh
và xây dựng năng lương cho các nhân viên!
Tôi rất mong để thảo luận những câu hỏi này với đội bồi thẩm để nhận
ra những gì chúng ta phải làm và làm thật tốt. Các giáo viên trong ban
lãnh đạo sẽ tham gia với chúng tôi vào thứ hai, chúng ta sẽ có những
đóng góp thật nhiều từ các nhân viên/giáo viên.
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 - 27/07//2017



Thái độ về việc thăm dò ý kiến của trường
(Attitudes to School Survey)
Tuần trước chúng ta nhận được kết quả của việc thăm dò ý kiến của năm 2017, việc này
được hoàn tất bởi các học sinh của lớp 4, 5 và 6, (những năm trước đây chỉ có các học
sinh lớp 5 & 6). Là 1 trường cộng đồng, chúng ta rất hãnh diện về những tin phản hồi
nhận được từ các em học sinh đã cung cấp về nhà trường của các em. Kết quả này là
thành tích chung đã xảy ra tại nhà và các công việc xảy ra ở trường hằng ngày (bởi các
các giáo viên và nhân viên). Điểm nổi bật của các ý kiến phản hồi là các học sinh cảm
thấy rất tích cực ở trường. Một số câu hỏi dành cho các em bao gồm như sau:







Các giáo viên có kỳ vọng ít hơn những nỗ lực hết sức của các em hay không?
Các giáo viên có kỳ vọng các em làm thật tốt hay không?
Các giáo viên có giúp các em với khả năng thật tốt của họ không?
Các giáo viên có nói cho các em biết những gì các em sẽ học và tại sao không?
Các giáo viên có tin rằng các em sẽ làm tốt ở trường không?
Tại trường có giáo viên hay 1 người lớn nào đó quan tâm về em không?

Và những câu hỏi mà tôi tôi ưa thích nhất….
 Các em có hãnh diện là học sinh ở trường không?
 Các em có cảm thấy mình thuộc về trường hay không?
 Em có nhiều bạn chơi ở trường hay không?
 Các giáo viên có làm cho các em cảm thấy mình quan trọng hay không?
Đây là những câu hỏi điển hình mà các học được yêu cầu trả lời! Xem được kết quả và
thấy được phần trăm rất cao khi các học sinh trả lời ‘hoàn toàn đồng ý’ (gần như
100% cho từng câu hỏi) thật tình làm cho trái tim ấm lại (đây là lời nói của 1 nhân viên
trường).


Diễn đàn và cuộc họp thông tin của các phụ huynh
(Parent Forums and Information sessions)
Xin nhắc nhở qúi phụ huynh buổi diễn đàn xắp tới:
1. Làm thế nào để cung cấp việc đọc đa dạng cho các người đọc
Ngày: Thứ ba 22/08/2017 từ 6g15 tới 7g15 tối trong thư viện trường.
Thông tin đã được gửi về nhà tuần này
2. Diễn đàn của các phụ huynh ‘Tư hỏi về việc học’
Ngày: Thứ tư 02/08 lúc 10g sáng trong phòng nghỉ của gíao viên, mục đích
của cuộc diễn đàn này là cho các phụ huynh cơ hội để:
 Hỏi các câu hỏi để biết thêm tại sao chúng tôi làm, những gì chúng tôi làm.
 Chia xẻ những ý kiến khác nhau về học hỏi mà trường quan tâm tới và muốn
khám phá.
Tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo trường sẽ tham dự buổi diễn đàn này, họ sẽ
hướng dẫn bởi những câu hỏi được nêu lên. Hy vọng tất cả các phụ huynh sẽ tham dự
với chúng tôi. Thông tin sẽ được gửi về trong những ngày xắp tới.
Tuần này tờ thông tin hằng tuần sẽ có trên mạng.
*** Cho các phụ huynh VN, nếu qui vị muốn có cuộc diễn đàn dành riêng cho qúi
vị, xin cho nhà trường chúng tôi biêt để chúng tôi sẽ xắp xếp cho qúi vị tham dự, các
vấn đề sẽ giống như buổi diễn đàn ở trên, xin cám ơn.

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
trong buổi tập họp chung
của trường.

PREP
A Fajur Dib
B Madeleine Whelan
C
Catherine Lam
ONE
A TBA
B Faiz Mohammed
C William Nguyen
D Siarra McCarthy
TWO
A Noah Parravicini
B Matilda Kortlang
C Tuba Yargi
THREE
A Aidan Tournier
B Say K’Bru
3/4A Abdulahi Mohamed
FOUR
A Moujtaba Abdelbagi
B Wiley Major-Kennedy
FIVE
A Phillip Papanikolaou
B Willow Howatt-Cikos
SIX
A Elijah Meunier
Rhibbon-Joey
Monomai-Motuliki
B Saham Ali
Multimedia: Tristan
Nguyen
Art: Kwe K’Paw Ba Aye
Sport: Daisy McKenzie
Spanish: Dylan Smith
Science: Manaiah
Thillalem

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

2

1-19 Mailey Street

8311 7100

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

West Sunshine 3020

9311 8343

@4744SHPS

sunshineheightsps.vic.edu.au

