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Thông điệp từ Hiệu trưởng và các Hiệu phó 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
Mến chào Quý vị Phụ huynh! 
Các con đã đi vào ổn định nề nếp trường lớp và các hoạt động học tập hàng ngày. Thật tuyệt vời khi được phối hợp với Quý Phụ huynh để 
phát triển nhân cách và rèn luyện cho các con trở thành những người tự học suốt đời. 
 
Trước tình hình vi-rút COVID-19 tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, chúng ta nên giữ gìn vệ sinh thật tốt để bảo vệ bản thân. Vui lòng 
hướng dẫn các con: 

• rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước 
• dùng khăn giấy và che miệng bằng khuỷu tay khi ho hoặc hắt hơi 
• tránh tiếp xúc gần với người khác, như đụng chạm và ôm hôn. 

 
Để góp phần phát triển thể chất cho các con và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ, chương trình Dạy Đi Xe Đạp sẽ diễn 
ra từ Thứ Ba ngày 10 tháng 3 đến Thứ Sáu ngày 20 tháng 3. Vui lòng ký vào phiếu đồng ý cho các con tham gia vào chương trình này. Các 
con sẽ được dạy theo các nhóm khác nhau tùy thuộc vào khả năng đi xe đạp. Đây sẽ là một hoạt động thể chất thú vị trong hai tuần tới! 
Ngoài ra, tuần lễ Harmony sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 20 tháng 3 tại trường. Các con sẽ tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa khác 
nhau đến từ các quốc gia bao gồm Việt Nam, Pháp, Úc, Trung Quốc và Si-ri Lan-ka. Rất hân hoan chào đón Quý Phụ huynh đến trường vào 
thứ Sáu ngày 20 tháng 3 để tham gia buổi dã ngoại vào giờ ăn trưa với các con. 
Sư Cô Thích Phước Uyển - Hiệu Trưởng 
 
Xin chân thành cảm ơn cả trường Hoa Nghiêm vì đã chào đón chúng tôi trong những tuần đầu với cương vị Hiệu phó. Trường Phật giáo 
Hoa Nghiêm là một ngôi trường tuyệt vời và độc đáo. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội làm việc tại đây. 
Cô Rachel Close và cô Marie-Laure Mimoun - Hiệu phó 

Học kỳ 1 I Tuần 6 I Thứ Sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020 
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Thông điệp từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
Kính gửi các Quý vị Hiệu trưởng, 
Trước khi đi vào vấn đề chính, tôi biết là Quý vị đã trải qua một khởi đầu khó khăn cho năm học 
mới và cảm ơn Quý vị đã mang đến cho học sinh trên toàn tiểu bang môi trường học tập tuyệt 
vời. Sau tác động của các vụ cháy rừng, sự lo lắng và gián đoạn liên quan đến vi-rút Corona tiếp 
tục trở nên đáng lo ngại. Cách thức mà các trường học đã hỗ trợ phúc lợi cho học sinh và gia đình 
bằng cách cung cấp môi trường ổn định và an toàn cho họ là rất đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn sự nỗ 
lực của Quý vị. 
  
Hôm nay tôi đã công bố một chứng nhận đầu tiên của Úc: Chứng nhận Thành tích Lớp 9 để ghi 
nhận sự phát triển và thành công trong học tập của học sinh Lớp 9 trong kỳ thi NAPLAN. Việc giới 
thiệu chứng chỉ mới này mang đến cái nhìn công khai về những gì nhiều trường đã làm - nghĩa là, 
đề cao tầm quan trọng công bằng đối với kết quả học tập cũng như thành tích học tập cao của 
học sinh. Điều này cũng phản ánh lời khuyên của nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng sự phát triển 
của học sinh trong học tập là thước đo quan trọng nhất của sự thành công trong giáo dục. 
  
Chúng ta không nên chỉ ghi nhận và hoan nghênh các học sinh và các trường đạt được kết quả 
VCE và NAPLAN tốt nhất. Chúng ta cũng nên ghi nhận sự cố gắng của các học sinh, giáo viên và 
trường học đã vượt qua những rào cản bất lợi và khó khăn để đạt được sự cải thiện trong học tập 
một cách đáng kể, bất luận điểm xuất phát của họ. Chứng nhận Thành tích Lớp 9 sẽ công nhận sự 
tiến bộ trong học tập và kết quả đạt được của học sinh. 
  
Tôi hy vọng rằng sáng kiến này sẽ mang đến cơ hội để có một cuộc thảo luận then chốt với cộng 
đồng người dân Victoria về lý do tại sao tiến bộ trong học tập lại quan trọng như vậy. Tôi chắc 
chắn rằng thông báo này sẽ tạo ra một làn sóng bình luận của công chúng - Tôi hoan nghênh điều 
này bởi vì đây là thời điểm để thay đổi cuộc tranh luận quốc gia về sự thành công của học sinh và 
sự xuất sắc của giáo viên. 
 
Trân trọng, 
Nghị sĩ Hon James Merlino 
Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
 
 
 

Những ngày quan trọng HK 1  
• T Hai 9 Tháng Ba – Nghỉ Lễ Lao 

động 
• T Ba 17 Tháng Ba – Đêm Thông 

tin Phụ Huynh – Hướng dẫn 
ứng dụng Seesaw  

• T Sáu 20 Tháng Ba – Ngày 
Harmony – Picnic với Phụ 
huynh (giờ ăn trưa). 

• T Sáu 27 Tháng Ba – Học kỳ 1 
kết thúc 

• T Bảy 28 Tháng Ba – Dã ngoại 
Vườn Sen Blue Lotus (Học sinh 
và Phụ huynh) 

Thông báo khác 

• T Ba 24 Tháng Ba Chụp 
hình Toàn trường 

• School Banking: 
Mỗi Thứ Tư. Vui lòng gửi sổ 
ngân hàng của HS cho giáo viên.  

• Đồ dùng bị mất sẽ được đem 
đến thùng “Lost-and-Found” 
trước Tiếp Tân. 

 

 

 

 
 
 

Nếu Quý Phụ huynh có bất cứ thắc mắc nào về bản tin này, vui lòng liên hệ với cô Quỳnh Nguyễn - Trợ lý Hiệu Trưởng  
Email: quynh.nguyen@hoanghiem.vic.edu.au Mobile: +61 492 506 504 

 
 



  

 

  Lớp Sẵn Sàng Đến Trường (SRP) – Cô Sarah Kimball 
Học kỳ này các con lớp mẫu giáo đã khám phá 
chủ đề 'Tất cả về bản thân'. Các con đang học 
cách viết và xác định tên mình, giới thiệu các 
thành viên trong gia đình, những thứ thích và 
ghét, vật nuôi và cả đồ ăn yêu thích nữa. 
 
Mỗi ngày các con trao đổi về ngày trong tuần, 
tháng và thời tiết. Các con hát những bài hát về 
ngày trong tuần và lắng nghe một câu chuyện. 
 
Các con cũng tập trung học mỗi tuần một chữ, 
tên và âm thanh của chữ. Trong học kỳ này, cả 
lớp đang cố gắng trở nên độc lập, cất cặp và lấy 
đồ, đến thảm của lớp khi được yêu cầu, ngồi và 
là một người lắng nghe tích cực. 
 
Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho năm nay với 
rất nhiều tiếng cười và sự ham học hỏi của các 
con. 

 
 

 

 
 

Giáo Dục Thể Chất - Cô Marie-Laure Mimoun 
Các con rất vui mừng khi có một giáo viên Thể Dục mới! Thầy Peter Biggie dạy tất cả các lớp, từ mẫu giáo đến lớp 5/6, tại trường mình 
hoặc tại Trung tâm Thể thao Trong nhà Springvale. Mục tiêu của thầy là mang đến một chương trình thể thao vui nhộn, toàn diện, đa dạng 
và mang tính giáo dục, giúp các con nâng cao ý thức tập thể dục và luyện tập nhiều hoạt động thể chất. Trong hai tuần qua, các con đã 
bắt đầu học bóng đá và sẽ quyết định với Peter môn thể thao nào sẽ học tiếp theo. 

  
CLB Chạy Bộ 

Nhà trường mở Câu lạc bộ Chạy Bộ vào mỗi thứ ba, từ 1.15 chiều đến 1.45pm cho các lớp 4, 5, 6. Với các con yêu thích chạy bộ, đó là một 
cơ hội tuyệt vời để phát triển kỹ năng chạy nước rút và sức bền. Ai cũng muốn tập luyện để sẵn sàng cho Giải vô địch tiếp sức đường 
trường Victoria vào tháng 5 và Giải vô địch xuyên quốc gia các trường Victoria vào tháng 7 tới. 
 

   
 

Lớp 4, 5, 6 chạy bộ tại công viên Spring Valley 
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Lớp F – Cô Aimee Bennett 
Tuần này lớp đã học về các nhân vật! Họ là ai, trông như 
thế nào và sống ở đâu. Cả lớp cũng đã viết trên góc đọc 
trên lớp và khuyến khích học sinh đọc mỗi tối! 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Lớp 1/2 - Cô Georgia Shannon  
Với môn Viết, các con làm việc chăm chỉ để tìm hiểu về quy trình 
viết các câu chuyện. Các con rất thích tìm hiểu về yếu tố làm cho 
một câu chuyện thú vị và sử dụng các từ mô tả để làm cho bối cảnh 
và nhân vật thêm sống động! Các con thích ăn bỏng ngô và sử dụng 
5 giác quan để mô tả hương vị, cảm giác và hình dáng về chúng. 

   
Vô cùng cảm ơn Quý Phụ huynh đã nỗ lực đọc sách với các con. 
Một số học sinh gần đạt được giải thưởng 25 đêm đọc rồi!  
 
CLB Ăn trưa 
Một tuần bận rộn nữa cho các con khi được giới thiệu các câu lạc 
bộ mới và thú vị trong thời gian ăn trưa! Câu lạc bộ trò chơi tập thể 
mang đến cho các con cơ hội để làm chủ nghệ thuật vượt thời gian 
của trò chơi. Trong khi vui chơi, các con được rèn luyện KN giao tiếp 
xã hội và mài giũa tư duy giải quyết vấn đề. Chúc mừng các con thử 
thách bản thân bằng cách học một trò chơi mới! 
        

      
 
 

Lớp 3/4 – Cô Breeann Dawkins 
Thật là một tuần đầy sự kiện với khởi đầu của CLB Ăn trưa. Đa số 
học sinh L 3-6 lựa chọn tham gia câu lạc bộ hoạt động ngoài trời. 
Các con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để cạnh tranh trong 
các cuộc đua tiếp sức và vượt chướng ngại vật!

      
Trong môn Toán, các con đã học thêm một số cách làm hiệu quả 
bằng cách sử dụng một loạt các chiến lược bao gồm phân chia, 
nhảy số và đặt giá trị. Các con đã được ôn tập các kỹ năng cộng 
nhẩm trong đầu thông qua một loạt các trò chơi trên bảng.  

    
Trong môn Đọc, chiến lược đọc câu hỏi được áp dụng. Học sinh đã 
đọc các loại văn bản khác nhau và thực hành đặt câu hỏi trước, 
trong và sau khi đọc để suy nghĩ sâu sắc và tăng cường sự hiểu biết. 
Trong môn Viết, các con đã bắt đầu kiểm tra các tính năng và cấu 
trúc tường thuật. Các con sử dụng ngôn ngữ mô tả phong phú để 
thiết kế các nhân vật và bối cảnh. 
 
Lưu ý rằng bài tập về nhà đã bắt đầu được giao - điều quan trọng là 
học sinh phải đăng nhập vào tài khoản Mathletics, Reading Egg và 
Soundwaves để hoàn thành các bài tập. 
 
 

Lớp 5/6 Cô Thilini Marasingh 
Với môn Toán, học sinh đang tập trung vào giải quyết vấn đề và đặt giá trị. Các con giải quyết vấn đề bằng nhiều kỹ năng. Một trong số này 
là sử dụng một cuốn sách bài tập toán học. Học sinh đang học về tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề, để bày tỏ suy nghĩ của mình. 
Cách này giúp học sinh lập luận các khái niệm toán học. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh các con sử dụng cuốn sách bài tập Toán học trong lớp. 
 

                                  
 
Xin chúc mừng tất cả các HS đang đọc sách mỗi tối! 
Hầu hết học sinh lớp 5/6 đã đạt được 25 lần đọc sách!  Các con làm rất tốt và tiếp tục cố gắng nhé! 

 
 
 

“Chúc mừng Jenny và Leah, các con đã đạt được hơn 2000 
điểm trên Mathletics và nhận được giải Đồng!” 
Cô. Breeann 
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Môn Nghệ thuật Biểu diễn - Cô Tamara Kuldin 
Vào thứ tư ngày 26 tháng 2, tất cả học sinh lớp F-6 đã đến xem 
màn biểu diễn Xiếc tre Việt Nam “À Ố Làng Phố”. Vào lúc 9.15 
giờ sáng, các HS đã rất hào hứng khi đi xe buýt đến Nhà hát lớn 
của Trung tâm Nghệ thuật Melbourne và được ngồi ở ban công 
- nơi có một góc nhìn hoàn hảo để chiêm ngưỡng những phép 
thuật sắp diễn ra trên sân khấu.

 
Thật là một trải nghiệm kỳ diệu. Điệu nhảy, vũ đạo, ánh sáng và 
nhạc sống đã ghi lại cuộc sống làng quê tuyệt đẹp ở Việt Nam, 
cũng như sự ồn ào và bận rộn của cuộc sống hiện đại. 
 

 
Chương trình giới thiệu một loạt các tiết mục nhào lộn táo bạo, 
những khoảnh khắc dịu dàng và những câu chuyện hài hước 
xen kẽ và dĩ nhiên là các con rất thích. Thật tuyệt vời khi thấy 
những khuôn mặt hứng khởi của các con trong suốt buổi biểu 
diễn và sau đó!.

 
Xin chúc mừng tất cả các con đã cư xử rất ngoan và đại diện cho 
trường Phật giáo Hoa Nghiêm đầy tôn kính. Những chuyến du 
ngoạn như thế này là một cách tuyệt vời để học sinh khám phá 
sự kỳ diệu mà Nghệ thuật (âm nhạc, khiêu vũ, sân khấu) mang 
lại khi xem tập thể. 
  
Cả trường háo hức mong chờ những cuộc phiêu lưu tiếp theo! 
 
              
 
 
 

442-448 Springvale Road, Springvale South VIC 3172   03 8510 2244   www.hoanghiem.vic.edu.au 
 

 

Hội đồng Lãnh đạo và Tiếng nói Sinh viên (SLC) - Cô Thilini 
Chào mừng sự trở lại của tất cả các thành viên SLC! SLC bắt đầu vào 
Học kỳ 2, 2019 và chúng tôi đã giới thiệu các thành viên SLC đầu 
tiên với mọi người trong Học kỳ 3. Là một chương trình khá mới, 
HS sẽ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo như một phần của chương trình và 
cho phép HS trải nghiệm cả năm ở vị trí hiện tại. Vị trí mới cho năm 
2020 sẽ được bầu trong tương lai gần. Thông tin chi tiết sẽ được 
cập nhật về sau. Chúng tôi đã có một vài cuộc họp SLC trong năm. 
Cảm ơn tất cả các thành viên SLC vì những đóng góp tích cực trong 
các cuộc họp này. 
 
Các nhà lãnh đạo SLC đã làm rất tốt việc đăng ký thành viên cho các 
CLB vào giờ ăn trưa! CLB cho phép học sinh có nhiều cơ hội để tham 
gia các hoạt động trong bữa trưa. Mỗi thứ Sáu, các thành viên SLC 
sẽ có mặt vào bữa trưa để HS đăng ký. CLB Ăn trưa được tổ chức 
vào mỗi thứ Hai. 
 
HK này chúng tôi có: 
Lớp F - 3: CLB đá cầu, CLB khiêu vũ, CLB cờ vua và trò chơi tập thể 
Lớp 4-6: CLB cờ vua và trò chơi tập thể, CLB khiêu vũ và các hoạt 
động ngoài trời. 

  
 
 
          Giáo Dục Thể Chất – Cô Marie-Laure Mimoun 
Học sinh lớp F đang học cách nhận biết cảm xúc, để hiểu cách chúng 
được khơi mào và làm thế nào để làm dịu khi những cảm xúc tiêu 
cực, đã ngăn chúng ta sống ôn hòa. Tuần trước, các HS lớp F đã 
tham gia một hoạt động với HS lớp 6. Các anh chị lớn đã giúp các 
em xác định và vẽ ra các loại cảm xúc khác nhau. 
 

        
 

          
 
 


