
2/11/2020 Abbotsford PS: Issue 1 Newsletter

https://mailchi.mp/4d97b93bfbed/abbotsford-ps-issue-14-newsletter-2528369?e=[UNIQID] 1/7

View this email in your browser

BẢN TIN TRƯỜNG TIÊU HỌC ABBOTSFORD

Những Sinh hoạt sắp
tới
Lớp Vỡ Lòng - Nghỉ học các ngày Thứ Tư
05/02, 12/02, 19/02, 26/02
Các em không phải đi học những ngày này, chỉ
những em có hẹn đến trường để được thẫm
định trình độ của các em

Thứ Ba 11/02
Chương trình Peer Mediation- Lớp 5/6

Thứ Năm 20/02
Lớp 5/6 đi đến Quốc Hội Tiểu Bang

Thứ Ba 25/02
Hóp Thường Niên của Hội D(ồng Nhà Trường
6g30 - 8g30 tối

Thứ Hai 09/03

 

 

Xin chào đón tất cả!!
  

.XIn chào đón tất cả quý vị và học sinh
đã trở lại cho năm học 2020.  Hy cọng

là tất cả đã có một kỳ nghỉ 
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Nghỉ Lễ Labour Day

Thứ Sáu 27/03
Ngày cuối học kỳ 1

Thứ Hai 11/05
Họp Bàn Giáo Án- Học sinh nghỉ học

Thứ Sáu 07/08
Họp Bàn Giáo Án- Học sinh nghỉ học

an lành và sẵn sàng cho học kỳ 1 này.
Chúng ta cũng không quên chào đón
những em học sinh mới và gia đình

của các em.
Nếu phụ huynh cò điều gì thắc mắc
xin hãy đến văn phòng gặp các cô

Caroline, Shelly hay cô Én.

 Lịch họp toàn trường học kỳ 1
Thứ Sáu 07/02 -  Lớp 2/3C (Anh văn)

Thứ Sáu 14/02 - Lớp 5/6A (Anh văn)

Thứ Sáu 21/02 - Lớp 1A (Tiếng Hoa)

Thứ Sáu 28/02 - Lớp 2/3A (Anh văn)

Thứ Sáu 06/03 - Lớp 4A (Tiếng Hoa)

Thứ Sáu 17/03 - Lớp 2/3B (Tiếng Hoa)

Thứ Sáu 20/03 - Lớp  F1 (Anh văn)

Thứ Sáu 27/03 - Lớp F2 (Tiếng Hoa)

Đặt mua thức ăn trưa
 
Phụ huynh có thể đặt mua thức ăn trưa vào ngày Thứ Hai 03/02 này.  Quý vị phải lên trang
mạng http://beaverstail.com.au/ để đặt mua thức ăn.  Phụ huynh có thể mua thứ căn vào
các ngày Thứ Hai, Thứ Tư Và Thứ Sáu.
Phụ huynh có thể lên trang mạng để xem bản thực đơn, nếu muốn quý vị cũng có thể lấy
bản copy ở trường.
.

Chủ đề học kỳ 1 Cộng đồng
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Cộng đồng” – đó là chủ đề của học kỳ 1 cho toàn trường.

            Các em lớp Vỡ Lòng sẽ học về những cộng đồng khác nhau trong xã hội nhưng
vẫn sống và làm việc chung với nhau.  Các em sẽ được hướng dẫn thế nào là người bạn

tốt trong lớp học của các em.
            Lớp 1 sẽ học về nhưng dịch vụ trong xã hội.  Các em sẽ thiết kế một cộng đồng

theo ý của các em, và sẽ đề ra những mô hình nhằm bảo vệ môi trường.  Các em sẽ học
cách hướng dẫn lối đi và địa điểm trong mô hình của mình.

            Lớp 2/3 sẽ học về những người Úc đầu tiên trước khi có người châu Âu đến lập
nghiệp, hiểu lý do và hành trình của First Fleet- đoàn tàu đầu tiên đến Úc.  Các em sẽ tập
suy nghĩ và hành xử như những sử gia tìm hiểu về lần đầu tiên người Thổ Dân và dân lập

nghiệp Châu Âu gặp nhau.
            Lớp 4/5/6 sẽ tìm hiễu về giá trị nền Dân chủ của Úc qua tiến trình của việc bầu
cử.  Các em sẽ có những câu hỏi như: *vai trò của từng cấp chánh quyền địa phương,
*các cuộc bầu cử được tiến hành như thê nào, * Chúng ta cần sắp xếp những ý tưởng

trước một cuộc tranh luận, * Trách nhiệm của người lãnh đạo và môn đồ.
Hy vọng là các em sẽ học hỏi được nhiều diều trong suốt học kỳ này và chúng tôi cũng sẽ

có thông báo về những cuộc du khảo nằm trong chủ đề của học kỳ.
 

lChơi đá banh sau giờ học với Grasshopper
FORMS AVAILABLE AT THE OFFICE

 
QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐẾN VĂN PHÒNG TRƯỜNG LẤY ĐƠN GHI DANH

Nhóm Grasshopper nay chú trọng đến việc tập cho các em vui và khỏe qua việc học chơi đá banh.  Các

em sẽ được học về những kỷ năng đá banh được soạn ra để thích hợp với từng lứa tuổi khác nhau.  Các

em nam hay nữ học sinh đều có thể tham dự. Qua những buổi học các em sẽ có thêm kỷ năng về chơi

banh và cuối buổi học các em sẽ có một trận đá banh tranh tài với nhau trong tinh thần hữu nghị.

Lớp Prep và lớp 1:

Ngày Thứ Tư, sau giớ học từ 3g35 đến 4g45 chiều.  Lệ phí: $110/8 tuần,

từ Thứ Tư 05/02 đến Thứ Tư 25/03.

Lớp 2 đến lớp 5:

Ngày Thứ Sáu sau giớ học từ 3g35 đến 4g45 chiều.  Lệ phí: $100/7 tuần,

từ Thứ Sáu 07/02 đến Thứ Sáu 20/03.

 

Phụ huynh điề đơn ghi danh và để tiền vào phong bì dán lại và nộp ở văn phòng trường hay trả thẳng

cho huấn luyện viên trong ngày trẻ  học.

LƯU Ý: Xin phụ huynh nhớ nhắc các em ngày bắt đầu chương trình.  Để được tham gia
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các em phải điền đơn ghi danh kèm với học phí.  Những ngày chương trình bị hủy thì phụ
huynh sẽ được hoàn tiền lại

Đại diện học sinh báo cáo
C á c  e m  E u g e n i a ,  M i l a ,  P h o e b e  a n d  G r a c e

Xin chào các bạn, quý phụ huynh và thầy cô,
Chúng em những đại diện học sinh của năm học này.  Như quý vị đã biết tuần này là tuần
tựu trường của các em kể cả các em lớp Vỡ Lòng.  Các bạn rất thích sân mới và nhờ sâ
rộng nên chúng em không còn phải bị nhét nhử lúc trước nữa.
Xin chào đón tất cả đã trở lại cho năm học mới và chúc tất cả năm 2020 nhiều vui vẻ.

Hiệu trưởng báo cáo
C ô  A M A N D A  N O R T O N - S M I T H

Cùng phụ huynh, thân hữu và các em học sinh của
trường,
Xin chào đón tất cả quý vị đã trở lại để cùng bắt đầu một
năm học mới.  Như tôi có nói sáng nay trong buổi họp
toàn thật là vui khi được bắt đầu năm học với một ngôi
trường mới tu bổ xong.  Học sinh rất thích sân chơi mới
và sân chơi thể thao.
Tôi vẫn giữ chức Quyền Hiệu trưởng trong học kỳ 1 này
và hy vọng sẽ cùng quý vị làm việc để năm học của các
em thật bổ ích.
 

Đại diện học sinh cho năm 2020

Xin chúc mừng những em sau đây đã được bầu chọn làm đại diện học sinh cho năm 2020

Chánh đai diên:  2 em Phoebe và Eugenia

Phó đai diện: 2 em Grace và Mila
Đại diện màu Áo Xanh Lá Cây:  Em Isaac
Đai diện Áo Màu Vàng: Em Athena
Đại diện Áo màu Đỏ: Em Grace
Đai diện Áo màu Xanh Da Trời: Em Sammy
Đai diện Khối Lớp Nhỏ: 2 em Marlowe vàThomas
Đại diện Khối Lớp Lớn:  2 em Violet và Rafael
 

Học chơi nhạc/chơi đá banh sau giờ học
Tất cả những sinh hoạt như học nhạc với nhóm Junior Rockers hay với cô Angela  sẽ bắt đầu lại
vào tuần tới.  Nhóm Grasshopper chơi đá banh sẽ chơi vào các ngày Thứ Tư từ 3g45 -4g45 cho
các em lớp Prep và lớp 1, và các ngày Thứ Sáu từ 3g45-4g45 trưa cho các em từ lớp 2- 6. Nhóm
Junior rockers sẽ bắt đầu lại vào ngày Thứ Năm và cô Angela dạy keyboard sẽ dạy lại vào ngày
Thứ Sáu.  Nếu muốn ghi danh coh trẻ quý vị có thể đến văn phòng trường lấy đơn ghi danh.
 

 

ồ
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 Trường Abbotsford sẽ tổ chức bầu chọn người tham gia vào HĐNT.  Hạn chót để nộp
đơn là ngày Thứ Hai 10/02/2020 vào lúc 4g chiều
 Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày Thứ Sáu 23/02/2020 lúc 4g chiều

 

THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ SỐ NGƯỜI CẦN

Đại diện là phụ huynh
Từ ngày được bầu chọn năm
2020 đến hết năm học 2022 

3 người vì Cath Ferla, Peter
Emerson, Alfi Ng, Melissa Hii
và Virginia Dods cần phải
được bầu chọn lại nếu muốn
tham gia

Thành viên là nhân viên của
bộ DET

Từ ngày được bầu chọn năm
2020 đến hết năm học 2022 .

2 người
Amanda Norton-Smith và
Daniel Clynes tiếp tục nhiệm
kỳ,  Những vị khác phải được
bầu chọn lại

 
 Nếu số người muốn ra ứng cử nhiều ơn số chỗ cần phải có, chúng tôi sẽ gửi thông báo
để bầu chọn.

Hội Đồng Nhà Trường:
Kêu gọi ra ứng cử tham gia vào Hội Đồng Nhà
Trường
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SENTRAL

ONLINE LUNCH ORDERS
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