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BẢN TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC ABBOTSFORD

Những sinh hoạt sắp tới

Hôm nay 
Ngày nhà giáo thế giới năm 2020 
 
Thứ Hai 2/11 
Ngày họp bàn giáo án học kỳ 4 (Học sinh nghỉ
học) 
 
Thứ Ba 3/11 
Nghỉ lễ melbourne Cup 
 
Thứ Tư 4/11 
Thăm dò ý kiến học sinh lớp 4-6: 'Thái độ về vấn
đề học tập" 
 
Thứ Năm 5/11 
Đêm giới thiệu về trường dành cho học sinh lớp
Vỡ lòng năm 2021 (trên mạng) 
 
Thứ Tư 11/11 và 18/11 

Chúng tôi có mặt
lại trên trang

mạng!! 
Sau một thời gian vắng bóng,

trường Abbotsford lại có mặt trên
trang mạng xã hội!! 

Xin cám ơn những phụ huynh đã
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Lớp Vỡ Lòng năm 2021 viếng trường 
 
Thứ Sáu 13/11 
Nộp lại bản thăm dò ý kiến phụ huynh (xem tin
đính kèm) 
 
Thứ Tư 25/11 
Ngày chụp hình ở trường 
 
Thứ Ba 8/12 
Hội Đồng Nhà Trường họp 
 
Thứ Sáu 11/12 
Lễ ra trường học sinh lớp 6 
 

Các ngày họp toàn trường
Thứ Sáu 6/11 (tuần 5) - 9g30 sáng 
Thứ Sáu 20/11 (tuần 7) - 9g30 sáng 
Thứ Sáu 04/12 (tuần 9) - sẽ có thông báo sau 
Thứ Sáu 11/12 (tuần 10) - sẽ có thông báo sau 
 

chia sẻ trang mạng mới của trường
như Facbook, Instagram và

Linkedln!! 

Chúng tôi hy vọng sẽ luôn có mặt
trên các trang mạng xã hội này và
qua đó quảng bá về các chương

trình giãng dạy ở trường. 

Quý vị có thể lên các trang mạng xã
hội của trường , xin hãy vào

"Abbotsford Primary School" qua: 

Tuần Dọc Sách 2020
T h ầ y  T R AV I S

Thật rất vui khi thấy toàn trường tham gia sinh hoạt đặc biệt nhân Tuần Đọc Sách. 
 
Đúng ra tuần lễ này đã diễn ra vào tháng 8 nhưng phải dời lại, và thât vui khi thấy nhiều
học sinh và thầy cô cải trang theo những nhân vật mình thích. 
 
Đâu ngày học các em được chia ra thành nhiều nhóm để đọc các quyễn sách được tuyển
chọn.  Các em làm thơ, viết câu trả lời và làm thủ công dựa theo các sách trong năm. 
Trước giờ ra chơi các em đã đi diễn hành trong các quần áo cải trang của mình qua
Webex. 
 
Xin cám ơn những phụ huynh nào đã vào trang mạng để xem sinh hoạt này.!!
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Đai diện học sinh báo cáo
E m  P H O E B E  &  E m  G R A C E

Xin chào tất cả!
 
Hy vọng tất cả các bạn thích được trở lại trường học và
được dịp gặp lại thầy cô và tất cả các bạn của mình. 
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Tuần rồi là Tuần Lễ Đọc Sách và các em cải trang theo
nhân vật mình thích, các em đã có những sinh hoạt vui
và làm thù công. 
 
Tuần này các em phỏng vấn cãm nghỉ của một số bạn
vầ những gì các bạn thích nhât trong sinh hoạt này.

Về sinh hoạt nào các bạn thích nhất thì các bạn trả lời như sau:

Harry (F1) nói: "Sinh hoạt làm quái vật:
Emily (F2) nói: "Làm hình con chó với thầy Travis."
Marlo (1A) nói: "Tô màu và trang hoàng cây với cô Ngoc."
Eva (2/3A) nói: "Các sinh hoạt với hình ảnh của người thổ dân Úc với thầy Hao"

Về những kiểu áo cải trang hay nhất thì có:

Greta (2/3B) nói: “Em thích kiểu cải trang của em nhât.  Em là con chó đốm”
Terry (2/3C) nói: “Uh... Harry Potter!”
Frida (4A) nói: "I liked Edie and Jade. Em thích cải trang của bạn Edie và Jade.  Hai
bạn đó là Fathom và Moon"
Kristina (5/6) nói: "I liked the Harry Potter costumes.Em thích các quần áo cải trang
của Harry Potter"

Xin cám ơn những bạn đã được phỏng vần và xin chúc tất cả một kỳ nghỉ cuối tuần nhiều
ngày.

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

Cùng phụ huynh, các em học sinh và thân hữu của trường, 
 
Hai tuần vừa qua trường Abbotsford cò nhiều sinh hoạt thât hay! 
 
Thứ Năm tuần trước các em có sinh hoạt đặc biệt của Tuần Lễ Đọc Sách, cuộc buổi diễu
hành nhân buổi họp toàn trường tuần thứ 3 và nhiều sinh hoạt khác nữa.  Các em thích
thú đọc sách về"Curious Creatures" (Những sinh vật kỳ thú), thầy cô đã được chúng kiến
những kỷ năng sáng tạo và óc nghệ thuật của các em. 
 
Nhân thời điễm này chúng tôi xin mời phụ huynh đóng góp ý kiến về trường. Năm nay là
một năm rất khác thường đối với cộng đồng nhà trường, đối với thành phố của chúng ta,
tiểu bang này, đất nước này và đối với toàn nhân loại.  Chúng ta phải chấp nhận đối diện
những thử thách và những bất ngờ, dù dễ hay khó.  Với chức năng nhà giáo và thành
viên trong việc giáo dục các em, tôi tin rằng trong năm nay  chúng ta đã học được nhiều
bài học rất giá trị.  
 
Năm 2020 sẽ là một năm khó quên được vì không ai có thể đối đầu với sự yếu kém của
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chính mình và sự bất ổn trong cuộc sống.  Chúng ta phải liên tục dựa vào những giải
pháp tạm bợ.  Chúng ta luôn phải đối đầu với thử thách cơ bản nhất trong cuộc sống hàng
ngày và buộc phải chọn giữa nhu cầu và ước muốn, tìm cách tốt nhất giải quyết vấn đề
trong khi đang gặp khó khăn.  Và kết quả là chúng ta bền sức chịu đựng hơn, vững mạnh
hơn vì chúng ta phải chấp nhận thay đổi để vượt qua mọi khó khăn và hướng về phía
trước. 
 
Trong tinh thần đó, tôi xin mời quý vị tham gia bản thăm dò ý kiến phụ huynh năm 2020
này (Parent Opninion Survey), và các em học sinh lớp 4-6 tham gia cuộc thăn dò về Thái
Độ đôi với học đường (Attitudes to School Survey).  Năm nay, tuy 2 cuộc thăm dò này là
tình nguyện, nhưng trường Abbotsford chọn tham gia cả hai vì chúng tôi tôn trọng ý kiến
và sự tham gia của quý vị, để chúng tôi có thể đề soạn ra cho đường lối mới cho trường. 
 
Xin chúc quy vị vui hưởng Melbourne đươc xả cách ly và nghỉ cuối tuần dài ngày nhân lễ
Melbourne Cup! 
Thầy Stanley 
 
Lưu ý:

Bàn thăm dò ý kiến phụ huynh năm 2020 (2020 Parent Opinion Survey) được gửi
vào điện thư của quý vị.  Hạn chót là ngày Thứ Sáu 13/11.  Xin hãy vào trang
abbotsford.ps@education.vic.gov.au ngay hôm nay. 
 Các em sẽ làm Bản thăm dò về Thái Độ đối với Học Đường năm 2020 (2020
Attitudes to School Survey)  vào ngày Thứ Tư 4/11 trong giờ học.  Chỉ dành cho học
sinh lớp 4 - 6 thôi.  Chúng tôi có phát cho các em thông tin của Bộ Giáo Dục (DET)
để mang về nhà.  Nếu quý vị muốn một bản copy điện tử hay nếu quý vị không
muốn cho con em mình tham gia cuộc thăm dò này thì xin hãy gữi điện thư đên
trường qua địa chì abbotsford.ps@education,vic,gov,au trước ngày Thứ Ba 3/11.

Các biện pháp áp dụng ở trường trong giai đoạn mở cửa lại 
 
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
Học chơi đàn keyboard
Vừa bắt đầu lại (Junior Rockers)
Chụp hình ở trường

Một số sinh hoạt điều chỉnh lại 
Đó là những sinh hoạt như:

Họp toàn trường* (Xem chú thích bên dưới)
Đêm thông tin hướng dẫn dành cho phụ huynh lớp Vỡ Lòng năm 2021 (trên mạng
với WebEx)
Lớp Vở Lòng năm 2021 đến viếng trường (11/11 và 18/11)
Học chơi quần vợt (trong chương trình thể dục thể thao)
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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 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)

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.
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SENTRAL
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