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…………………………………………………………………………… 
 
The following students, listed below, will NOT be returning to St 
Albans East PS in 2018. 
 
Student/s Name/s:                                       Room No. 
 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
REMINDER:  Cup Day Holiday is on Tuesday 7 November. The 
school will be closed on this day. 
Paul Busuttil 
Principal 
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Pupil of the Week 2017 Term 4 - Week 4: 03-11-2017 

Year 
Level 

Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
15 – 

 Mr Mussel 
Cooperation and 

Responsibility  

For an excellent start to SAEPS. Well 
done! Jayden Puea 

5/6 
16 –  

Mr Lin 
All 

 For writing a fantastic autobiography 
about his life and time at SAEPS. 

Christian 
North-Coombes 

5/6 
20 –  

Mrs Gatto 
All 

For showing other students how to divide 
large numbers. Jordan Huynh 

5/6 
21 –  

Mr Gandy 
 Respect   

For making the best rocky road in the 
history of the world! Charli Jovanoski  

5/6 
22 – 

 Mr Zaitzev 
All 

For being a cooperative and helpful 
member of the class at all times. Shize  

3/4 
1 –  

Ms Meehan 
Cooperation and 

Responsibility  

 For being a cooperative team member 
and demonstrating leadership skills on 
camp. 

Cadence Cussen  

3/4 
4 –  

Mr Coleman 
 

 
 

3/4 
7 –  

Mr French 
All 

For sharing her understanding and 
knowledge with the class. You little rippa! 

Fili  

3/4 
8 –  

Ms Petrucelli 
 

 
 

1/2 
2 –  

Mrs Gooderham 
All 

For fantastic improvement in her 
reading. Well done! 

Arden Jackson 

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
All 

For always being ready to learn and for 
being a positive role model in Room 9. Kelly Li 

1/2 
10 –  

Ms McCallum 
 Learning and 
Responsibility  

For her excellent work on solving division 
word problems. 

Elaine Ayele 

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis 
Learning 

For improving in her writing and 
reading. Well done! Katrina Ngo 

1/2 
13 –  

Ms Dimitrijevic 
 Learning and 
Responsibility 

For writing a persuasive text including an 
introduction, paragraphs and giving 
reasons for her opinion. 

Kaylah Tran 

1/2 
14 –  

Mrs Tran 
All  

For always working quietly and doing his 
best. Well done! Saad Aukuso  

Prep 
17 –  
Ms C. 

 Learning 
For writing an excellent prediction. Well 
done! Lily  

PREP 
18-  

Mrs Moodley 
Respect and  
Cooperation  

For being a friendly and respectful 
member of our grade. Quan Le 

Prep 
19 – Ms Briony 

Gorst 
All  

For her fabulous behaviour on our St 
Albans excursion and for answering 
many questions. 

Tiana Komito  

P.E. 
P.E. –  

Mr Sherwill 
 All 

For working very hard to improve her 
skipping skills. 

Anna To (rm 13) 

I.C.T I.C.T.  
Learning and  

Responsibility    
For excellent work on her extension 
activity. 

Lina Hoang (room 4) 

Auslan 
LOTE –  
Sonia 

All 
For being determined and standing up 
for herself. Sophia Lai (Rm 8) 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Vào Thứ Năm 26 Tháng Mười, tôi đã có vinh hånh 

ÇÜ®c tham dự cuộc biểu diễn vª kÎck của Hai bà 

TrÜng tại Trung tâm Sinh hoåt Cộng đồng St 

Albans. Các em h†c sinh L§p 5 của chúng tôi đã 

được cô Jo Trevathan hÜ§ng dÅn tham gia vào một 

phần của chương trình Artist in Residence với sự 

hợp tác của Hội Đồng Thành Phố Brimbank. Câu 

chuyện của Hai Bà Trung k‹ låi cuộc hành trình của 

hai n» tÜ§ng nổi tiếng cûa ViŒt nam ÇÜ†c sinh ra ở 

thế kỷ thÙ nhÃt, hai người đã đào tạo được một đội 

quân gồm 80.000 dân làng, trong đó có 36 nữ tướng 

để lãnh đạo và ÇÜa đất nước họ Ç‰n tự do. Câu 

chuyện này được truyŠn tøng kh¡p Việt Nam trong 

các đền thờ và các trung tâm sinh hoåt cûa ngÜ©i 

ViŒt qua hình thÙc cäi lÜÖng, múa và âm nhạc truyền 

thống. Xin chúc mØng tÃt cä h†c sinh và nhân viên 

cûa trÜ©ng Çã cùng làm viŒc Ç‹ có ÇÜ®c m¶t bu°i 

trình diÍn thÆt tuyŒt v©i nhÜ th‰. 

 

 
 

BẢN TIN vŠ chÜÖng trình giäng dåy 

Tuần này, các nhóm giáo viên cûa tØng cÃp l§p đã gửi về 

nhà bản tin phát thäo về những gì học sinh sẽ học trong 

h†c kÿ này. Đây là cơ hội tuyệt vời để quí vÎ có những 

cuộc trò chuyện v§i con về những gì các em đang học ở 

trường. Các bản tin về chương trình giảng dạy cũng có 

thể được xem trên trang web của trường bao gồm cả 

Blog cûa các Cấp L§p được cập nhật thường xuyên để 

giới thiệu các sự kiện, và tán dÜÖng nh»ng gì đang diễn 

ra trong tØng cÃp l§p. 

 

Giäi thÜªng ngÜ©i bäo tr® trÜ©ng 

ti‹u h†c ST ALBANS EAST  

Vào næm 2015, H¶i ñÒng TrÜ©ng Çã lÆp ra m¶t giäi 

thÜªng m§i g†i là Giäi ThÜªng NgÜ©i Bäo Tr® 

TrÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East. Giäi thÜªng này Ç‹ 

ghi nhÆn công lao Çóng góp Çáng k‹ cûa cá nhân Çã 

giúp cho h†c sinh và viŒc h†c tÆp cûa c¶ng ÇÒng 

trÜ©ng St Albans East. Næm ngoái hai ngÜ©i ÇÜ®c 

nhÆn giäi thÜªng này là bà Pat Drury và bà Marion 

Breaks. Pat và Marion Çã làm viŒc thiŒn nguyŒn cho 

trÜ©ng St Albans East m‡i ThÙ Ba và ThÙ Næm 

không ngÜng nghÌ trên 40 næm!   

 

Quí vÎ có bi‰t cá nhân nào Çã Çóng góp tích c¿c cho 

trÜ©ng cûa chúng ta không?  

ThÜ ÇŠ cº Giäi ThÜªng NgÜ©i Bäo Tr® TrÜ©ng Ti‹u 

H†c St Albans East Çang ÇÜ®c nhÆn cho 2017. Vui 

lòng liên låc v§i nhà trÜ©ng n‰u quí vÎ muÓn ÇŠ cº ai 

Çó cho giäi thÜªng này. 
 

NgÜ©i ÇÜ®c ÇŠ cº phäi là ngÜ©i Çã Çóng góp tích 

c¿c cho nhà trÜ©ng nhÜng không còn n¡m gi» 

m¶t chÙc vø chính thÙc nào tåi trÜ©ng Ç‹ tránh 

bÃt cÙ xung Ç¶t nào vŠ quyŠn l®i. 

 
K‰t quä bình ch†n cho giäi thÜªng này së ÇÜ®c công 

bÓ trong bu°i LÍ TÓt NghiŒp L§p Sáu và b¡t ÇÀu tØ 

Çó m‡i næm së ÇÜ®c m©i tham d¿ nh»ng s¿ kiŒn 

chính thÙc, bu°i trình bày ho¥c lÍ khai måc cûa 

trÜ©ng. Tên cûa h† cÛng së ÇÜ®c ghi trên Bäng Danh 

D¿ ÇÜ®c treo trÜ§c væn phòng trÜ©ng.  

 

Vui lòng liên låc v§i væn phòng trÜ©ng Ç‹ lÃy 

ÇÖn ÇŠ cº. ñÖn phäi ÇÜ®c nhÆn trÜ§c ThÙ Sáu 

10 Tháng 11  
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ChÜÖng trình chuÄn bÎ cho l§p v« 

lòng 

Con cûa quí vÎ có ghi danh b¡t ÇÀu h†c l§p V« Lòng 

tåi trÜ©ng St Albans East næm t§i không?  

N‰u có, chúng tôi khuy‰n khích quí vÎ mang con 

Ç‰n trÜ©ng m‡i ThÙ Sáu hàng tuÀn trong h†c kÿ này 

tØ 9 Ç‰n 10.45 sáng Ç‹ tham gia chÜÖng trình Nh»ng 

BÜ§c ñÀu Tiên cûa chúng tôi. ñi‹m tÆp trung cûa 

chÜÖng trình này là cung cÃp nh»ng sinh hoåt giúp 

chuÄn bÎ cho con quí vÎ vào l§p V« Lòng. Cô 

Vanessa Forster së liên låc tr¿c ti‰p v§i tÃt cä gia 

Çình trong tuÀn t§i v§i nh»ng chi ti‰t liên quan. 

  

Ngày Giáo Viên Tu NghiŒp H†c Kÿ 4 

TrÜ©ng còn hai bu°i Giáo Viên Tu NghiŒp cho 2017. 

Hai ngày này së ÇÜ®c xäy ra vào ThÙ Hai 6 Tháng 

MÜ©i M¶t và ThÙ Sáu 22 Tháng MÜ©i Hai. Có nghïa 

là ngày h†c cuÓi cho h†c sinh trong næm nay së là 

ThÙ Næm, 21 Tháng MÜ©i Hai.  

 

SUN SMART (Bäo vŒ da dÜ§i ánh n¡ng m¥t tr©i) 

Xin nh¡c nhª r¢ng Chính Sách Sun Smart cûa nhà 

trÜ©ng ÇÜ®c th¿c hiŒn trong H†c kÿ 4, Çòi hÕi tÃt cä 

h†c sinh phäi Ç¶i mÛ màu xanh có vành r¶ng ho¥c 

loåi mÛ lÜ«i trai có che gáy trong tÃt cä th©i gian các 

em ª ngoài tr©i. Nón có th‹ mua tåi væn phòng 

trÜ©ng bÃt cÙ lúc nào. 

 

Vui lòng lÜu š mÛ lÜ«i trai và khæn quÃn ÇÀu không 

thích h®p, và không phäi ÇÒng phøc cûa trÜ©ng. 

Qui t¡c cûa trÜ©ng là Không MÛ, Không ChÖi. Có 

nghïa các em không Ç¶i mÛ phäi ngÒi trong bóng 

mát trong gi© ra chÖi.  

 

k‰ hoåch cho 2018  

Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho 2018. Nếu 

con quí vÎ không trở lại h†c vào 2018, xin vui lòng 

cho văn phòng trÜ©ng biết để chúng tôi có thể hoàn 

thành kế hoạch của chúng tôi và chuÄn bÎ sÓ lÜ®ng 

nhân viên phù h®p. Chúng tôi hoan nghênh š ki‰n 

Çóng góp cûa phụ huynh giúp chúng tôi biết rõ con 

cûa con quí vÎ nhÜ là m¶t h†c viên. 

 

Do đó, nếu con quí vÎ quay trở lại vào 2018 và quí 

vÎ cần bàn luÆn v§i chúng tôi vŠ bất kỳ nhu cầu giáo 

dục nào cho con quí vÎ trong năm tới, vui lòng viết 

trên văn bản, gªi cho Hiệu trưởng và Ç‹ ch» 

“confidential”. Thông tin hoặc yêu cầu của quí vÎ chÌ 

nên tập trung vào nhu cầu học tập và giao ti‰p của 

con quí vÎ mà thôi. 

  

 

H†p h¶i ÇÒng trÜ©ng 

Cu¶c h†p t§i cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng vào ThÙ Ba 21 

Tháng 11, lúc 7 tÓi tåi phòng nhân viên. Thân m©i 

phø huynh tham d¿ cu¶c h†p nhÜ khách m©i. Xin 

liên låc v§i Paul Busuttil n‰u quí vÎ muÓn tham d¿.  
 

 

 

Nh¡c nhª: Cup day holiday 

vào thÙ ba mùng 7 tháng 

MÜ©i m¶t. trÜ©ng së Çóng cºa 

trong ngày này các em 

không phäi Çi h†c. 

 
 

 

Thông báo chuy‹n trÜ©ng 2018 

Vui lòng ÇiŠn và gªi låi væn phòng trÜ©ng trÜ§c ThÙ 

TÜ 8 Tháng MÜ©i M¶t 2017 n‰u con cûa quí vÎ së 

không trª låi trÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East vào 

næm t§i. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

 

Các em h†c sinh có tên dÜ§i Çây, së không trª låi 

TrÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East  vào næm 2018  

 

Tên h†c sinh: _____________________  Phòng____

           

                       _____________________  Phòng____     

 

                       _____________________  Phòng____

                

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


