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Key reminders: 
 

 

 

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 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ 
 

Những lời nhắn nhủ chủ yếu: 

 

Kỷ niệm tuần lễ giáo dục bắt đầu từ thứ hai 22/05 tới thứ sáu 

26/05 

Trường Sunshine Height có hội viết văn năm 2017! Chủ đề ‘Hạt 

giống – Seed’ 

 

Các học sinh trong nhóm viết văn 2017 đã đang bận rộn trong những 

tuần lễ qua để kết hợp những cảm giác cuối cùng cho lễ hội nhà viết 

văn (Writers Festival) sẽ được tổ chức vào tuần tới!  Hội viết văn là 1 

cơ hội cho trường chúng ta kỷ niệm 1 thế giới tuyệt vời về văn học 

giới thiệu về những thành quả của các học sinh, và gặp gỡ những nhà 

văn từ bên trong và bên ngoài của trường.   

Một tuần lễ sẽ phối hợp với rất nhiều điều về việc viết văn, từ những 

‘workshop’ mà tất cả các học sinh có thể tham dự bao gồm sơn bài 

thơ bằng chip tới những câu chuyện lắc cục lúc lắc!  Tất cả những giờ 

ăn trưa cho nguyên tuần tất cả các học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào 

những giờ học khác nhau để gây cảm hứng đầu óc sáng tạo của các 

em! 
 

Một điều chủ yếu khác của hội văn học là có cuộc thi đua về những 

bài thơ (poetry competition), đã được bắt đầu từ 15/05 và mở ra cho 

tất cả các học sinh!  Cuộc thi về các bài thơ được dựa trên chủ đề ‘hạt 

giống – Seeds’.  Xin qúi phụ huynh khuyến khích con em mình đăng 

ký cho cuộc thi này.  Qúi phụ huynh có thể ghi tên tham gia luôn!  

Mình có thể bắt đầu thể loại dành cho phụ huynh!  Cuộc thi sẽ chấm 

dứt vào thứ hai 19/06.  Ngừoi thắng cuộc sẽ được công bố vào buổi 

tập họp cuối năm của trường.   

Trong suốt tuần lễ hội, chúng ta đón mừng các vị khách, nhà văn như 

ông Andrew Robb, James Harkness và Alan Wright họ sẽ chia xẻ 

những thích thú, kinh nghiệm và thử thách của 1 nhà văn. 

Cám ơn thật nhiều tới các học sinh trong nhóm viết văn đã tổ chức sự 

kiện này và mong ước các em làm tốt trong tuần tới!  
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 Trang 2 -  18/05//2017 
 
 
 

 

 

 

 Ngày học hoàng hôn (Twilight School Day!) 

Xin cám ơn tới tất cả các gia đình đã có thể tham dự ngày học hoàng 

hôn 2017.  Tôi hy vọng qúi vị đã thích thú buổi tối này và cũng đã có cơ 

hội coi con em mình học như thế nào trong lớp. 

 

 Ngày soạn giáo án (Curriculum Day)  

Xin nhắc nhở mọi người thứ sáu 02/06 là ngày soạn giáo án của các 

giáo viên, các học sinh không cần đến trường.  Vào ngày này các giáo 

viên sẽ chuẩn bị học bạ cho các học sinh.  Ngày soạn giáo án cuối cùng 

của năm sẽ vào thứ hai 06/11. 

 

 Sự thăm dò ý kiến lớn của trường chúng ta (Our Big Survey)  

Cám ơn tới tất cả các phụ huynh đã nộp lại tờ thăm dò ý kiến vệ trường.  

Chúng ta có 60 tờ nộp lại cho trường.  Cám ơn những lời góp ý chân 

thành về những việc xảy ra trong trường và từ những tin phản hồi này 

làm cho trường thêm tốt hơn cho sự học hỏi và vui chơi của các học sinh.  

Lên kế hoạch cho việc phỏng vấn giữa cha mẹ/giáo viên cũng được nêu 

lên trong tờ thăm dò ý kiến là nếu có thể tổ chức việc này vào học kỳ 4.  

Các giáo viên sẽ chú ý tìm hiểu thêm về buổi phỏng vấn giữa cha 

mẹ/giáo viên hiện nay và những ý kiến khác.   

Một điểm quan trọng nữa vể bảng chỉ dẫn và sự thoả thuận liên quan về 

dịch vụ giảng dậy ở Victoria.  Bảng hướng dẫn và hiệp đồng thoả thuận 

được cung cấp cho các vị hiệu trưởng với hướng dẫn liến quan tới những  

yêu cầu trong dịch vụ giảng dậy.  Bao gồm các giáo viện được phân chia 

thời gian vượt qua thời gian làm việc bình thường của họ ví dụ như buổi 

phỏng vấn giữa Cha Mẹ và giáo viên.   

Xin qúi vị lưu ý cho tờ thăm dò ý kiến sẽ được gửi về nhà trong những 

ngày tới. 

 

 

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     Solei Egan 

B      Lachlan Pham 

C     Anger Kuereng 
 

ONE 

A    Hiba Mukhtar 

B     Matthew Ranieri 

C    Musa Dib 
D    Jimmy Ngo 
 

TWO 

A    Abenazer Petros 

B     Scarlett  Loh  

C     Suad Abdi  
 

THREE 

A      Erin Lay 

B       Felix MacKay 

3/4A   Rachel Santiago 

  

FOUR 

A      Abishek Ranjithkumar  

B     Jett Purton 
 

FIVE 

A    Anthony Tran 

B     Tristan Nguyen 
 

SIX 

A     Anna Lam 

B      Gabriele Beaini 
 

Multimedia:  Anthony  

               Tran 

Art:      Kneisha Gray 

Sport:   Callum Mifsud 

Spanish:  Aarza Ahir 

Science:   Judy Dib 

 
               

Chúc mừng các em cho 

sự cố gắng trong tuần 

qua! 
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