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BẢN TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC ABBOTSFROD

Những sinh hoạt sắp tới

Thứ Năm 22/10 
Hóa trang theo một nhân vật trong
sách. “Những sinh vật kỳ lạ/Thú
Hoang” 
Thứ Sáu 23/10 
Nghỉ lễ AFL – Trận chung kết. 
Thứ Năm 29/10 
Hội Đồng Nhà Trường họp 
Thứ Hai 2/11 
Họp bàn Giáo Án – Học sinh nghỉ
học 
Thứ Ba 3/11 
Nghỉ lễ Melbpourne Cup 
Thứ Năm 5/11 
Đêm thông tin hướng dẫn cho các
em lớp Vỡ lòng 2021 (trên mạng) 
Thứ Ba 8/11 

Trường vắng các em
thật là buồn!!! 

Sau khi phải học ở nhà cả học kỳ 3, thật là
vui khi gặp lại tất cả các em ở trường!!! 

  
Và xin cám ơn phụ huynh cũng như các

em đã vui vẽ vào trường theo lối quy định,
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Hội Đồng Nhà trường họp 
Thứ Sáu 11/12 
Lễ ra trường của học sinh lớp 6 
 

Họp toàn trường
Thứ Năm 22/10 (tuần thứ 3) - 
11g30 sáng 
Thứ Sáu 6/11 (tuần thứ 5) – 
9g30 sáng 
Thứ Sáu 20/11 (tuần thứ 7) – 
9g30 sáng 
Thứ Sáu 4/12 (tuần thứ 9) – 
sẽ thông báo sau 
Thứ Sáu 11/12 (tuần thứ 10) – 
sẽ thông báo sau 
  
 

ngõ hầu giúp chúng ta được an toàn trong
thời dịch bệnh COVID. 

  
Trừ khi có thông báo mới, chúng ta sẽ vẫn

tiếp tục vào trường theo các lối như
Lithgow Street cho các em lớp Vỡ Lòng, 1,

5 và 6: lối Albert Street cho 
các em lớp 2- 4. 

VÌ sự an toàn của tất cả mọi người, nếu
quý vị có những triệu chứng giống bệnh
cúm, xin hãy đi thử nghiệm và ở nhà cho

đến khi có kết quả.

Chủ đề học kỳ 4 - Công bằng Xã Hội
Lớp Vỡ Lòng:  Sự công bằng và tình bạn – Các em sẽ học về sự công bằng và tình bạn ở lớp
và ở nhà.  Những điểm chính các em sẽ tìm hiểu là: 
              Lắng nghe để hiểu và thông cảm 
              Tập những kỷ năng giao tiếp và thân thiện 
              Tìm hiểu từ ‘đúng’ và ‘sai’ và học hỏi những cách giải quyết những tranh chấp. 

Lớp 1:  Hiểu những nền vă hóa khác nhau – Các em sẽ tìm hiểu về những nét khác biệt/giống
nhau của những nền văn hóa và những thế hệ đả qua.  Những điểm chính sẽ là: 
              Nguồn gốc và văn hóa cảu các bạn trong lớp 
              Những khác biệt trong sinh hoạt hàng ngày của từng văn hóa, từng thế hệ 
              Giá trị văn hóa và đạo đức các truyện của người Úc đầu tiên. 
  
Các lớp 2/3 và lớp 4: Hãy đặt mình vào trường hợp của bạn đó – Các em sẽ tìm hiểu nếu mình
ở vào trường hợp bạn đó thì mình sẽ làm như thế nào, như thế các em sẽ cãm thông và nghỉ ra
cách giải quyết vấn đề như chính mình.  Các điểm chính sẽ là: 
              Các em sẽ tôn trọng những người không giống mình như thế nào? 
              Cảm thấy như thế nào khi bị dị tật 
              Những tổ chức và dụng cụ nào hổ trợ ngừi bị tật 
              Cảm thông với những người khác 
              Những tiêu chuẩn của quy tắc và luật lệ 
              các em học được gi từ những người bị khuyết tật? 
  
Lớp 5/6:  Học sinh sẽ tìm hiểu về những vấn nạn mà trẻ em gặp phải trên toàn cầu hiện nay. 
Các em sẽ học những kỷ năng để thuyết phục và sẽ được chia thành nhóm và dùng slideshow
trình chiếu và thuyết phục người xem giúp những cơ quan từ thiện.  Các em sẽ học cách viết
đoạn thơ ngắn về tổ chức từ thiện mà các em hổ trợ. Các điểm chính sẽ là: 
              Tại sao cần phải biết về công bằng xã hội? 
              Những dữ kiện về quyền lợi của trẻ em 
              Cách xúc tiến một cuộc điều tra độc lập
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Đại diện học sinh báo cáo
2  e m   E U G E N I A  S E T I O A D I  &  M I L A  C L E M E N S

Xin chào tất cả những bạn trở lại trường!! 

Hy vọng là các bạn không cảm thấy quá
nhàm chán vì phải học ở nhà., và các bạn có
được thời gian vui thích với gia đình.  Các
em biết có nhiều bạn rất  thích đựơc trở lại
trường học, và tất cả chúng ta đều mong
muốn được dịp học hỏi những điều mới lạ. 
Trong tuần vừa qua, các em đã phỏng vấn
một số bạn về những mong muốn gì khi
được trở lại học ở trường. 

Và dưới đây là vài câu trả lời khá thú vị của các bạn như:
               Betty (F1) nói: “Vào chơi trong sân trường với các bạn” 
              Emily (F2) nói: “Làm Toán trong lớp” 
              Danali (2/3C) nói: “Gặp lại thầy cô” 
              Phoebe C (4A) nói: “Học tiếng Hoa trong lớp với các bạn” 
              Phoebe T (5/6) nói: “Được vào lớp và gặp lại các bạn” 
              Mohamed (5/6) nói: “  Chơi đá banh trong sân trường” 
  
Và câu trả lời giản dị nhất  của nhiều bạn như Kayla (1A), Danger (2/3A) và Kinnari (2/3B) là: “
Được gặp lại các bạn”. 
  
Xin cám ơn những bạn nào đã tham gia cuộc phỏng vấn. Và hãy cùng nhau tận hưởng thời gian
vui thích ở trường. 
  
Chúc tất cả mọi điều an lành. 
 

Hiệu trưởng báo cáo
T h ầ y  S TA N L E Y  W A N G

Cùng phụ huynh, các em học sinh và thân hữu của trường, 
  
Xin được tự giới thiệu, tôi tên là Stanley Wang, hiệu trưởng mới của trường Tiểu Học
Abbotsford.  Xin cám ơn tất cả quý vị đã niềm nở chào đón tôi.  Thật là vui khi được là một thành
viên của một cộng đồng đòan kết và luôn hổ trợ nhau. 
  
Thấy các em rở lại trường học và chơi đùa với nhau là một điều rất vui.  Xin cám ơn quý vị đã hổ
trợ trường trong thời gian bị cách ly.  Chúng tôi hy vọng là sẽ luôn được làm việc chung với quý vị
nhằm cải tiến việc học của các em. 
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Nói sơ về thầy Stanley 
Thầy Stanley là người Úc gốc Đài Loan, lớn lên và học ở Melbourne.  Thầy thích học ngôn

ngữ, thích đi du lịch và một nhà giáo dục nhiệt tình. 
Thầy bắt đâu sự nghiệp giáo dục của mình vào năm 2012 qua chương trình Teach For
Australia, và thầ được gửi đến trường trung học Charles La Trobe để thành lập chương
trình giãng dạy tiếng Quan Thoại.  Năm 2015, thầy là Trưởng Khoa Ngôn ngữ trường

Haileybury.  Với chức vụ này thầy dẫn dắt một nhóm giáo viên gồm 75 người rải đều trên
hơn 10 quốc gia khu vực Châu Á –Thái Bình Dương.  Thầy từng giữ chức vụ Phó Chủ Tịch

Modern Language Teachers Association ( Hiệp hội những giáo sư dạy ngoại ngữ), Thây
cũng được tạp chí The Educator Australia tặng danh hiệu là “Rising Stars- The Next

Generation of Education leaders”. 
  

Mấy năm gần đây thầy tạm nghỉ và đi du lịch thế giới và thầy đến Đài Loan  và giữ chức vụ
tổng giám đốc lâm thời của Teach For Taiwan. Và cũng tại đây thầy gặp chị Yen-yu và hai

người đã thành hôn. 
  

Thầy Stanley nói tiếng Anh, Quan Thoại và rất trôi chãy tiếng Nhật., và có thể nói thêm 3-4
ngôn ngữ khác.  Thầy có bắng Cử nhân về Ngôn ngữ học và tiếng Nhật, bằng Cử Nhân

Kinh tế, Thạc Sĩ Giáo Dục (Trung Học) và Thạc Sĩ Khoa Học xã Hôi quản trị các Cơ quan
Vô vụ lợi. 

Thây Stanely thích các thức ăn ngon và uống cà phê. 

Các biện pháp áp dụng ở trường trong giai đoạn mở cửa lại 

Đưa và đón trẻ 
Hiện thời Bộ Giáo Dục có chỉ thị rõ rệt là “quý vị không cần phải có giấy phép để cho trẻ đến
trường học hay gữi nhà trẻ” (Trích dẫn: https://www.dhhs.vic.gov.au/work-study-metropolitan-
melbourne-second-step-covid-19#do-i-need-a-permit-to-send-my-child-to-school-for-onsite-
supervision-or-to-place-them-in-childcare). 
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Tuy nhiên nếu quý vị muốn có giấy xác nhận vì trường của trẻ nằm bên ngoài 5 cây số do chánh
phủ quy định, xin hãy liên lạc văn phòng trường. 

Bắt đầu lại một số sinh hoạt 
Chúng tôi cố gắng tổ chức lại một số sinh hoạt có được trước thời cô lập và đúng theo quy định
của Bộ Giáo Dục.  Đó là những sinh hoạt như sau: 
              Chương trình Giữ Trẻ trước và sau giào học 
              Đặt mua thức ăn trưa với nhóm Beaver’s Tail 
              Ăn mặc cải trang nhân dịp Book Week 
              Học chơi đàn keyboard 
Một số sinh hoạt điều chỉnh lại 
Đó là những sinh hoạt như: 
              Họp toàn trường* ( Xem chú thích bên dưới) 
              3 ngày chuyển tiếp của các em học sinh lớp Vỡ Lòng năm tới 
              Đêm thông tin hướng dẫn dành cho phụ huynh lớp Vỡ Lòng năm 2021 (trên mạng với
WebEx) 
              Gửi tiền ở trường 
  
Những sinh hoạt tạm ngưng, chờ thông báo mới 
              Lễ Trung Thu (hủy bỏ cho năm 2020 này) 
              Chương trình học bơi (hiện đang bị cấm) 
              Lớp dạy chơi đá banh/quần vợt
              Buổi học chuyển tiếp cho các em lớp 6 lên lớp 7

2/11 – Họp Bàn Giáo Án (Học sinh nghỉ học) 
Hội Đồng Nhà Trường đã đồng ý phê chuẩn cho ngày Thứ Hai 2/11 là ngày Họp Bàn Giáo Án
cho học kỳ 4 2019. Chúng tôi hiểu rắng các em đã trải qua một thời gian khá lâu học ở nhà,
nhưng trong ngày này chủ yếu thầy cô sẽ họp bàn giáo trình cho năm học 2021 sắp tới.  Trong
ngày này thầy Stanley sẽ cùng thầy cô xem lại giáo án hiện tại và đưa ra những cách mới phù
hợp với cách giãng dạy song ngữ trên toàn cầu, và triễn khai những quy tắc mới nhằm đãm bảo
chất lượng giãng dạy ngoại ngữ cho các em. 
  
Lưu ý ngày 2/11 không phải là ngày trẻ phải học ở nhà.  Thầy có không có lên mạng dạy các em
vì đây là ngày họp bàn giáo án của thầy cô.  Ngày Thứ Ba 3/11, là ngày lễ Melbourne Cup. Học
sinh nghỉ học. 
  
Họp toàn trường 
Trong học kỳ 4, các buổi họp toàn trường sẽ diễn ra 2 tuần một lần trên mạng, xen kẻ với bản tin
của trường.  Học sinh sẽ tham gia cuộc họp với thầy cô và bạn bè trong lớp với laptop của thầy
cô trên mạng và xin mời phụ huynh tham gia cùng các em qua WebEx.
(https://eduvic.webex.com/meet/wang.stanley.y) 

Các buổi họp được qui định như sau: 
            *  Thứ Năm 22/10 (tuần thứ 3) -11g30 sáng 
            *  Thứ Sáu 6/11 (tuần thứ 5) – 9g30 sáng 
            *  Thứ Sáu 20/11 (tuần thứ 7) – 9g30 sáng 
            *  Thứ sáu 4/12 (tuần thứ 9) 
            *  Thứ Sáu 11/12 (tuần thứ 10) 
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Xin lưu ý phụ huynh là giờ họp có thể thay đổi khi có thông báo mới của Bộ Giáo Dục.  Khi phụ
huynh có thể vô trường lại như trước thì trường sẽ tổ chức buổi họp toàn trường vào lúc 9g sáng
như trước..

Tin của Hội Đồng Nhà Trường (HĐNT)
C ô  V I R G I N I A  D O D S

Xin chào tất cả!!  Xin được đại diện tất cả chào mừng thầy HIệu trưởng mới của trường, thầy
Stanley Wang. 
  
Tuần trước thì chỉ có một vài em đượcc đến trường học, những em khác phải học ở nhà.  Nhưng
tuần này thì giống như chúng ta bắt đầu lại từ đầu với các học sinh được trở lại trường, Các em
gặp lại nhau trong sân trường, vui vẽ sau thời gian dài bị cô lập.  Đối với những phụ huynh phải
làm việc ở nhà, thì phải làm quen lại với không khí yên tịnh ở nhà. 
  
Chúng ta chờ đón ngày học sinh ở trường tham gia sinh hoạt nhân tuần lễ Children’s Book Week,
tổ chức ở trường vào ngày Thứ Năm 22/10.  (Phụ huynh đừng quên xem các ngày quan trọng
nha!). 
  
Các thành viên HĐNT theo dõi những phản ảnh của phụ huynh về việc học ở nhà (chúng tôi có
được khi tổ chức cuộc thăm dò ý kiến phụ huynh).  Chúng tôi cũng sẽ thay đổi trọng tâm của Kế
Hoạch Dạy Học hàng năm nhằm trang bị cho các em những thiết bị điện tử, những kỷ năng cần
thiết để sử dụng các thiết bị điện toán, vì qua đại dịch này chúng ta hiểu được đó là những kỷ
năng rất quan trọng. 
  
Xin chúc tất cả một học kỳ 4 với nhiều thành tựu!

 

Hãy giới thiệu trường với các cộng đồng khác!! 
Vì các giới hạn do COVID -19 gây ra, trường không thể cho phụ huynh muốn ghi tên cho con em
mình học ở Abbotsford đến viếng trường hay không thể tổ chức các buổi thông tin cho phụ huynh

lớp Vỡ Lòng năm 2021 ở trường được. 
 

 Hiện thời trường không thể quảng bá nhiều về trường với cộng đồng bên ngoài trường, do đó
xin nhờ phụ huynh hảy giới thiệu trường đến bạn bè hay thân nhân về phòng ốc mới, về chương

trình Song Ngữ của trường. 
  

Đặc biệt chiều Thứ Năm 05/11 vào lúc 6g30 chiều trường có buổi thông tin hướng dẫn
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dành cho phụ huynh học sinh lớp Vỡ Lòng nắm 2021.  Hiện có nhiều phụ huynh nộp đơn ghi
danh cho cen em mình qua trang mạng của trường school website! 
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