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BẢN TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC ABBOTSFORD

Những sinh hoạt sắp tới
Hôm nay
Đến hạn thăm dò ý kiến   phụ huynh (xem bên dưới)

Thứ Tư 18/11
Chương trình giới thiệu về truờng dành cho học sinh
lớp Vỡ lòng 2021 tại truờng (Lặp lại)

Thứ Tư 25/11
Ngày chụp hình tại truờng

Thứ Sáu 4/12
Bầu cử Hội đồng trường THCS

Thứ Ba 8/12
Họp hội đồng nhà truờng

Thứ Năm 17/12 (Ngày đã thay đổi!)
Lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp 6
 

 
Những cú đánh
Tennis sôi động

Với những hạn chế được nới lỏng,
truờng chúng ta đã có thể mời Chuyên
gia quần vợt Úc trở lại để tổ chức các
trận đấu quần vợ sôi động tại truờng
như một phần của Chương trình giáo

dục thể chất.
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Các ngày họp toàn truờng
(chào cờ) học kỳ 4
Thứ Sáu 20/11 (tuần 7) - 9g30 sáng
Thứ Sáu 4/12 (tuần 9) - sẽ có thông báo sau
Xin vui lòng truy cập qua Webex

Các em học sinh sẽ có sáu buổi học
với các huấn luyện viên có chuyên

môn, vì vậy họ sẽ  chuẩn bị sẵn sàng
cho giải quần vợt Úc mở rộng 2021!

Hy vọng rằng thời tiết tiếp tục thuận lợi
và chúng ta có thể tận hưởng thêm
thời gian hoạt động ngoài trời để gìn

giữ và nâng cao thể lực.

Hoạt động kỉ niệm tuần lễ Thổ dân và dân đảo
Torres Strait (NAIDOC Week)
T h ự c  h i ệ n  b ở i  C ô  L I Z Z I E

Tuần này, các em học sinh đã được học về lịch sử và văn hóa của Thổ dân và cư dân trên đảo
Torres Strait thông qua nhiều hoạt động khác nhau của tuần lễ Thổ dân và dân đảo Torres Strait.

Các em đã tham gia các hội thảo nghệ thuật với chủ đề xoay quanh các bản in bàn tay và truyền
thống vẽ tranh bằng dấu chấm của người bản địa.Các em cũng được tìm hiểu về các câu truyện
thần thoại và truyền thuyết của thổ dân qua các bài học ở lớp.

Thông qua hoạt động này, các giáo viên đã  truyền cảm hứng cho các em và làm mới diện mạo
của lớp học và hành lang trong trường bằng các sản phẩm nghệ thuật của các em trong thời
gian cuối năm!

Liên đội truởng trường báo cáo
E m  G R A C E  &  E m  M I L A

Xin chào tất cả các bạn! Tuần vừa qua của các bạn thế
nào?

Trong hai tuần qua, chúng ta đã thực hiện rất nhiều hoạt
động thú vị, chẳng hạn như kỷ niệm tuần lễ Thổ dân và
dân đảo Torres Strait, Ngày tưởng nhớ, những cú đánh
quần vợt sôi động, và chuẩn bị niên lich năm 2021.
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Đối với tuần lễ Thổ dân và dân đảo Torres Strait, mỗi
lớp đã thực hiện hoạt động nghệ thuật tạo hình với Cô
Lizzie. Mỗi học sinh đều có cơ hội hoàn thành một bức
tranh bằng kỹ thuật vẽ in bàn tay và vẽ chấm.

Cho Ngày tưởng nhớ, nhiều lớp đã làm hoa anh túc và
học sinh lớp 5/6 cũng đã làm những bài thơ.

Đối với môn giáo dục thể chất, Giảng viên quần vợt -Chi sẽ đến để dạy chúng ta một số kỹ năng
chơi quần vợt.

Cuối cùng, lớp 4/5/6 đã tham gia đóng góp bản vẽ cho trang bìa trước của niên lịch năm học
2021. Tác phẩm chiến thắng vẫn chưa được quyết định, nhưng chúng tôi rất mong muốn được
thấy tác phẩm của các bạn được giới thiệu trên lịch.

Hy vọng tất cả các bạn có một cuối tuần tốt đẹp và hân hoan trở lại trường học vào tuần tới!
 

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

Kính gửi các em học sinh, phụ huynh và các thân hữu của truờng,

Với việc nới lỏng các hạn chế COVID, chúng ta thực sự bắt đầu cảm thấy cảm giác bình thường
của việc học tập tập trung tại truờng đang từ từ quay trở lại. Tôi muốn cảm ơn sự hỗ trợ của bạn
trong việc giúp các em học sinh trở lại trường học. Khi tính mới lạ của phương pháp học tập tại
trường bắt đầu mất đi, các em học sinh cần được hỗ trợ nhiều hơn từ những người lớn xung
quanh để xây dựng bản lĩnh và duy trì niềm đam mê học tập. Vì vậy, chúng tôi hy vọng các bậc
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phụ huynh có thể hỗ trợ con mình bằng cách thường xuyên nói chuyện với con về việc học tập
ở trường, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và  đặt kỳ vọng cao để các con tiếp tục tập trung vào
việc học.

Về chủ đề học tập, các thầy cô đã có cơ hội nhìn lại và xem xét khái niệm và định nghĩa về 'giáo
dục song ngữ' thông qua một hội thảo phát triển chuyên môn mà tôi điều phối vào ngày Họp Bàn
Giáo Án 2/11/20. Chủ đề này được chọn để củng cố sự nhận thức của thầy cô về tầm nhìn
chiến lược của trường mà tôi đã trình bày với hội đồng tuyển chọn khi ứng tuyển vào vị trí Hiệu
trưởng: "Trở thành một truờng xuất sắc về giáo dục song ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh"
nơi  mà "tất cả học sinh tốt nghiệp từ Trường Tiểu học Abbotsford sẽ là những công dân toàn
cầu có khả năng xuyên biên giới về ngôn ngữ và văn hóa một cách liền mạch. "

Trong hội thảo, chúng tôi đã khảo sát các định nghĩa khác nhau về giáo dục song ngữ từ các
nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ và Canada, đồng thời tranh luận về cách chúng tôi xác định và định vị
chương trình giáo dục tại Truờng Tiểu học Abbotsford so với các tiêu chuẩn toàn cầu. Điều này
đòi hỏi các thầy cô phải suy nghĩ thấu đáo về sự đa dạng hiện có trong chương trình học của
trường và những ứng dụng của nó đối với những mục tiêu thành thạo của  chương trình giáo
dục của truờng. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh vì nỗ lực của các bạn khi cho
con em mình ở nhà để cho ngày Họp Bàn Giáo Án Học kỳ 4 diễn ra. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục
cập nhật thông tin toàn cầu và xuất phát từ các thông tin từ địa phương trong việc cung cấp
chương trình đào tạo song ngữ chất lượng cao nhất có thể. (Nếu bạn chưa có cơ hội xem, cũng
có trang "Giáo dục song ngữ" mới trên trang web của chúng tôi, nơi bạn có thể đọc thêm về chủ
đề này và được liên kết với nhiều nguồn bên ngoài khác nhau.)

Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để thông báo cho các em học sinh và  bậc phụ huynh rằng
trường của chúng ta sẽ tiến hành đánh giá trường vào học kỳ 2, năm 2021. Các trường sẽ tiến
hành đánh giá toàn diện bốn năm một lần và điều này ban đầu được lên kế hoạch cho Học kỳ 2,
2020. Trong quá trình này, Trường sẽ tiến hành sửa đổi kế hoạch chiến lược trong bốn năm,
dựa trên kế hoạch thực hiện hàng năm để cải tiến truờng của chúng ta. Trong vòng 4-5 tháng
tới, tôi sẽ làm việc chặt chẽ với Hội đồng trường để thu thập dữ liệu và tìm kiếm phản hồi từ các
bậc phụ huynh và các bên liên quan khác của cộng đồng. Chúng tôi hy vọng sẽ sử dụng dữ liệu
này để đánh giá những tiến bộ to lớn mà trường đã đạt được trong 4-5 năm qua, cũng như
thông báo định hướng chiến lược của chúng tôi cho những chương tiếp theo.

Trong thời gian này, hãy tận hưởng sự tự do trở lại và bảo trọng!

Tin tức và thông báo
Ngày Halloween - Ngày trang phục thường ngày
Xin cảm ơn các quý vị đã quyên góp tiền xu vào ngày 31 tháng 10 cho Ngày Trang phục
Thường ngày Halloween. Chúng tôi đặc biệt cảm động trước lòng hảo tâm của cộng quý vị, vì
đây là một ngày mặc quần áo thường ngày mà việc quyên góp tiền xu không được chuẩn bị
truớc

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã quyên góp được 60 đô la vào ngày này và lên
kế hoạch sử dụng số tiền này làm khoản tiền ban đầu trong "Quỹ tạo sự khác biệt" mới của
chúng tôi. Quỹ này đã được Hội đồng trường khởi xướng vào tháng 10 năm 2020 là khoản đóng
góp tự nguyện nhằm hỗ trợ các gia đình cần hỗ trợ đóng học phí.
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Những thay đổi cấu trúc chương trình giảng dạy năm 2021
Sau khi tham khảo ý kiến   của các thầy cô và Hội đồng trường vào tháng 10, chúng tôi muốn
thông báo tới các bậc phụ huynh về những thay đổi sau đây đối với cấu trúc chương trình giảng
dạy vào năm 2021:
1. Giới thiệu về học Đọc & Viết mở rộng (ExLL) như một phần của môn học chuyên nghành
được thực hiện một buổi 50 phút mỗi tuần. Học Đọc & Viết mở rộng tập trung vào việc mở rộng
sử dụng và chuyển các kỹ năng đọc viết sang các bối cảnh khác như một cách để củng cố các
kỹ năng đọc viết của học sinh. Cách tiếp cận này cho phép lựa chọn linh hoạt các 'bối cảnh' tùy
thuộc vào các ưu tiên của trường và mục tiêu giáo dục, được xem xét và điều chỉnh qua từng
năm.
Vào năm 2021, Trường tiểu học Abbotsford dự định thử nghiệm tiếng Việt (như một LOTE) cho
các lớp từ Vỡ lòng đến Lớp 2 và Công nghệ kỹ thuật số cho Lớp 3 đến Lớp 6, với tầm nhìn là
phát triển cả hai thành các môn học chính thức và đầy đủ vào năm 2022 và hơn thế nữa. Việc
lựa chọn các 'môn học' (ngữ cảnh) này cho phép trường cung cấp một chương trình giảng dạy
toàn diện hơn bao gồm các lĩnh vực của chương trình giảng dạy của bang Victoria mà trước đây
trường chưa giảng dạy rõ ràng. Chúng tôi tin rằng sự ra đời của "học Đọc & Viết mở rộng" sẽ là
một bước tiến đối với tầm nhìn chuẩn bị cho học sinh trở thành công dân toàn cầu, khi các em
học cách tương tác với cộng đồng cả trong và ngoài trường, cũng như trở thành người tích cực
tham gia vào thế giới kỹ thuật số.
2. Tuân thủ nghiêm ngặt mô hình song ngữ 50:50, bao gồm các môn chuyên ngành. Vào
năm 2021, Nghệ thuật tạo hình, Giáo dục Thể chất và Công nghệ Kỹ thuật số sẽ được giảng
dạy bằng tiếng Trung Quốc..
3. Toán học và Nghiên cứu Tích hợp (đã được đổi tên) sẽ được giảng dạy bằng cả hai
ngôn ngữ trên cơ sở luân phiên. Để đảm bảo rằng học sinh có cơ hội trải nghiệm thế giới
Toán học và Nghiên cứu Tích hợp bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ giảng dạy
môn Toán trong Học kỳ 1 và Nghiên cứu Tích hợp trong Học kỳ 2, trong khi tiếng Trung sẽ là
ngôn ngữ giảng dạy cho Nghiên cứu Tích hợp trong học kỳ 1 và Toán học trong học kỳ 2.

Học phí năm 2021
Kể từ ngày 9 tháng 11 năm 2020, "Học phí năm 2021 và các khoản đóng góp tự nguyện" đã sẵn
sàng để truy cập qua trang web của trường trong thư mục "Parents". Trường tiểu học
Abbotsford cố gắng hết sức để giữ cho chi phí của các hạng mục và hoạt động ở mức tối thiểu
và phù hợp với khả năng tài chính của tất cả các bậc phụ huynh. Đối với năm 2021, các hạng
mục học tập cần thiết cho sinh viên sẽ là $ 250, và các hạng mục tùy chọn như cắm trại, bơi lội,
du ngoạn và du ngoạn sẽ được lên lịch và thông báo trong suốt năm.

Trường tiểu học Abbotsford tiếp tục hoan nghênh các khoản đóng góp tự nguyện để hỗ trợ các
chương trình khác nhau đuợc đề bạt. Đối với năm 2021, các gia đình có quyền lựa chọn đóng
góp các khoản chung hoặc đóng góp tự nguyện cho một hoặc nhiều ưu tiên mục tiêu của
trường.

Các mẫu đơn bản cứng sẽ có sẵn và được phát cho các gia đình vào đầu năm 2021

Sự kiện dành cho các em học sinh
Trong hai tuần qua, chúng tôi đã nhận được một số thông báo từ các nhà cung cấp với các
chương trình khác nhau mà bạn và gia đình bạn có thể quan tâm:
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