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Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
 
Mến chào Quý vị Phụ Huynh! 
Hân hoan chào đón trở lại trường Hoa Nghiêm! Thầy trò chúng tôi đã rất vui mừng khi bắt đầu năm học 2020. 
 
Một trong những chương trình mới nhất của trường là Nâng Cao Nhận Thức (A+), sẽ giúp các con hiểu hơn về giáo lý Phật giáo và cách 
áp dụng vào cuộc sống mỗi ngày. Hàng tuần sẽ có một bài tập của A+ được gửi về nhà. Quý vị vui lòng hỗ trợ bằng cách nhắc nhở các 
con hoàn thành và thảo luận về những gì đã học, cũng như thực hành các kỹ năng mới được dạy trong chương trình. 
  
Mối quan hệ tích cực giữa gia đình và nhà trường rất quan trọng để tối đa hóa thành tích học tập và hạnh phúc của các con. Nhà trường 
cũng giới thiệu ứng dụng Seesaw - như một phương tiện kết nối với gia đình, để quý vị có thể cập nhật tình hình trên lớp. Chúng tôi 
mong rằng các bậc phụ huynh hãy tham gia bằng cách đưa ra những nhận xét và phản hồi tích cực về việc học tập của các con. 
 
Như một biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh do vi-rút Corona, hội đồng nhà trường đã quyết định hủy bỏ chương trình học 
bơi diễn ra trong tuần 4, học kỳ 1, 2020. Nếu điều kiện an toàn hơn, học sinh có thể sẽ có 10 ngày học bơi trong học kỳ 4. 
 
Tôi chân thành cảm ơn sự hỗ quý báu của Quý vị phụ huynh dành cho trường. Chúc cho một năm học mới nữa thành công tốt đẹp! 
 
Trân trọng! 
Sư Cô Thích Phước Uyển  
Hiệu Trưởng 
 

 

Học kỳ 1 I Tuần 4 I Thứ Hai ngày 24 Tháng 2 năm 2020 

Open mind – Open heart – Integrity – Wise leadership – Sense of community – Lifelong learning – Advocacy – Spiritual awareness 

Những ngày đáng nhớ trong năm học 2020 
Học Kỳ 1: 9 tuần  
Thứ Tư 26 Tháng Hai                Trung Tâm Nghệ Thuật 10.30 sáng, lớp F/6 
Tháng 3-6 Đăng kí “Thử thách môn toán” – Lớp 3-6. $18.50/học 

sinh  
 Kết quả học tập toàn trường nộp cho AMT trễ nhất vào 

21 tháng Sáu 
Thứ Hai 9 Tháng Ba Nghỉ lễ Ngày Lao Động 
Thứ Ba 17 Tháng Ba                  Đêm gặp mặt Phụ huynh 
Thứ Sáu 20 Tháng Ba Dã ngoại “Harmony Day” và tuần “Watering”  
Thứ Sáu 27 Tháng Ba Học Kỳ 1 kết thúc 
Thứ Bảy 28 Tháng Ba  Dã ngoại vườn sen Blue Lotus (Học sinh và Phụ huynh) 
Term 2: 11 weeks 
Thứ Ba 14 Tháng Tư Học kỳ 2 bắt đầu  
Thứ Bảy 25 Tháng Tư               Kỷ niệm ngày ANZAC 
Ngày 6-9 Tháng Năm       Ngày của Mẹ - Gây quỹ 
Ngày 12-13-14 Tháng Năm     Thi NAPLAN 2020 
Thứ Bảy 16 Tháng Năm           Giải vô địch tiếp sức đường trường Victoria 
Thứ Sáu 29 Tháng Năm           Lớp 3/4 Being-In Practice (Ngủ tại trường) 
Thứ Hai 8 Tháng Sáu                Nghỉ lễ SN Nữ Hoàng 
 9-11 Tháng Sáu                         Cắm trại lớp 3-6 (3 ngày) 
Thứ Bảy – thông báo sau         Ngày Phật Đản – học sinh biểu diễn 
Chủ Nhật 7 Tháng Sáu             Ngày Phật Đản – học sinh biểu diễn 
16-17 Tháng Sáu Phỏng vấn Phụ huynh - Giáo Viên 
Thứ Sáu 26 Tháng Sáu             Học Kỳ 2 kết thúc 

Thông báo quan trọng 
Thời gian các học kỳ năm học 2020 
Học Kỳ 1 – Thứ 5 30 Tháng Một đến Thứ Sáu 
27 Tháng Ba  
Học Kỳ 2 – Thứ Ba 14 Tháng Tư đến Thứ Sáu 
26 Tháng Sáu  
Học Kỳ 3 – Thứ Hai 13 Tháng Bảy đến Thứ 
Sáu 18 Tháng Chín 
Học Kỳ 4 – Thứ Hai 5 Tháng Mười đến Thứ 
Sáu 18 Tháng Mười Hai 
Bài hát trường Hoa Nghiêm 
Bài hát trường Hoa Nghiêm đã được cập 
nhật trên website. Mời quý vị hát cùng với 
các con!  
Vui lòng bấm vào:  
https://www.hoanghiem.vic.edu.au/?page
_id=2742 
 

 
 
 



  

 

Lớp F – Cô Aimee Bennett 
Vào thứ năm ngày 6 tháng 2, các học sinh lớp F cùng với lớp 1/2 
đã đến thăm siêu thị Woolworths ở Southland. 
 
Cả lớp đã ghé thăm nơi họ làm bánh mì và bến hàng của siêu 
thị, được xem cách họ nghiền nát các hộp và bốc dỡ các sản 
phẩm như chuối và dưa hấu! Sau đó, cả lớp đã có dịp tìm hiểu 
một số loại trái cây và thậm chí được mang về nhà nữa! 
 

 

Lớp 1/2 - Cô Georgia Shannon  
Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho năm học mới của học sinh Lớp 
1/2! Chiếc xe của Chương trình Giáo dục Cuộc sống đã ghé thăm, 
và cả lớp đã học cách làm thế nào để an toàn. 
 
Các con đã thảo luận về những người hỗ trợ chúng ta trong cộng 
đồng, bao gồm giáo viên, nhân viên cứu hộ và cảnh sát. Với sự dẫn 
dắt của cô Harrold, các bạn nhỏ đã đưa ra một số chiến lược có 
thể sử dụng khi cần sự giúp đỡ, như nói chuyện với người lớn hoặc 
tìm điện thoại và gọi 000. 
 

 
 
 
 
 

Lớp 3/4 – Cô Breeann Dawkins 
Chào mừng trở lại trường! Thật vui khi được làm quen với các con và ổn định cho năm học mới. Lớp 3 và 4 sẽ là khoảng thời gian bận 
rộn nhưng cũng rất thú vị! 
 
Vào ngày 7 tháng 2, lớp 3-6 đã đến thăm Bonbeach để học các kỹ năng an toàn thiết yếu trên bãi biển, bao gồm tầm quan trọng của 
việc bơi giữa các lá cờ, đảm bảo không bao giờ bơi một mình và cách xử lý nếu bị cuốn vào dòng nước xoáy. Thật tuyệt vời khi thấy 
các con hình thành sự tự tin và các kỹ năng trong môi trường bãi biển! 
 

        
 
 
 
 

Open mind – Open heart – Integrity – Wise leadership – Sense of community – Lifelong learning – Advocacy – Spiritual awareness 
 

 

“Các phụ huynh lưu ý rằng nhật ký và vở bài tập đã được 
gửi về nhà. Quý vị có thể hỗ trợ bằng cách đọc với các con 
ít nhất ba lần/tuần vào buổi tối, và kiểm tra bài tập về nhà 
hàng tuần”. 
Cô Georgia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Lớp 5/6 Cô Thilini Marasinghe 
Quả là một khởi đầu tuyệt vời cho học kỳ 1 năm nay! Các con 
đã ổn định trở lại với lịch trình của trường và lớp. Xin cảm ơn 
tất cả quý phụ huynh đã tham dự buổi thông tin về Học kỳ 1 vừa 
qua. 
 
Lớp 5/6 đã có thời gian thú vị để tìm hiểu về chương trình A+ 
mới. Gần đây, các con đã học một bài học gọi là “Tâm trí trong 
một cái bình”. 
 

        
 
Bằng cách thực hiện một thí nghiệm đơn giản, các con khám 
phá rằng đôi khi tâm trí của chúng ta có thể chứa đầy những suy 
nghĩ và cảm xúc. Thật quan trọng khi sắp xếp chúng một cách 
hài hoà! Đến cuối bài, các con đã học được rằng thiền và thở có 
thể làm dịu cảm xúc và suy nghĩ của mình tốt hơn, giúp cho tầm 
nhìn và quá trình suy nghĩ diễn ra rõ ràng hơn. Dưới đây là một 
số ví dụ các con đã làm. 
 

 
 
 

Lớp 5/6 đã tham gia vào một buổi Giáo dục Cuộc sống có tên là 
“Trong trường hợp”. Các con đã điều tra một loạt các vấn đề xung 
quanh việc hút thuốc lá như việc ảnh hưởng đến thể chất và môi 
trường, lịch sử và luật pháp liên quan đến thuốc lá, ảo tưởng và 
sự thật về hút thuốc, chiến lược để giảm tác hại khi là người ngửi 
thuốc, và lý do tại sao những người trẻ tuổi chọn không hút thuốc. 
 

 
 
 

Open mind – Open heart – Integrity – Wise leadership – Sense of community – Lifelong learning – Advocacy – Spiritual awareness 
 

 

“Một lời nhắc nhở cho tất cả 
học sinh là cố gắng đọc sách 
mỗi đêm để đạt được 300 lần 
vào cuối năm họcJ. Chúc 
mừng những bạn nào đã rất 
siêng đọc sách. Rất đáng 
khen và tiếp tục như thế các 
con nhé!” Cô Thilini 

 

STEM – Cô Marie-Laure Mimoun 
Học kỳ này, lớp 5/6 đang nghiên cứu về thiên tai. Các bạn có cơ 
hội thảo luận với một kỹ sư dân sự trẻ tuổi, Theo Mimoun, người 
đã kể về dự án tốt nghiệp của anh ấy, là một nơi trú ẩn sau thảm 
họa. 
 
Trong một tương lai gần, nơi trú ẩn này có thể được sử dụng cho 
các đảo khu vực Thái Bình Dương. Anh Theo trình bày các giai 
đoạn khác nhau của quá trình Tư duy thiết kế. Anh đã giảng về 
những vấn đề gặp phải để tạo ra cấu trúc của nơi trú ẩn, có thể 
chống lại những cơn gió mạnh đạt tới 250km/h. Sau đó, anh trình 
diễn cách tạo ra các khớp tùy chỉnh mà anh phải sử dụng máy in 
3D. Các con đã có cơ hội hiểu cách một máy in 3D hoạt động từ 
các ví dụ khác nhau và hỏi rất nhiều câu hỏi thú vị. 
 

 
 
Anh Theo cũng chia sẻ rằng từ lớp F đến lớp 10, anh rất yếu môn 
Toán. Tuy nhiên, sau khi đến thăm hội chợ nghề nghiệp, anh đã 
được truyền cảm hứng để trở thành một kỹ sư làm việc tại các 
nước đang phát triển. Từ đó trở đi, anh rất chăm chỉ học Toán, để 
đạt trình độ làm nghiên cứu kỹ thuật. Các con đã rất thích thú khi 
hiểu rằng ai đó không giỏi môn Toán không có nghĩa là sẽ không 
giỏi đến hết cuộc đời! Anh Theo nhấn mạnh rằng quyết tâm đóng 
một vai trò lớn trong thành công và đạt được mục tiêu. 
 
Trong suốt cả năm học, các con sẽ được tiếp xúc với các loại kiến 
thức chuyên môn khác nhau để hiểu một cách cụ thể và thực tế 
"cách mọi thứ hoạt động" và tìm cảm hứng từ những trải nghiệm 
này. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BÀI CA TRƯỜNG HOA NGHIÊM 
VERSE 1 
Trái tim nơi đây, tâm trí lúc này 
Cùng nâng trên tay món quà tuyệt vời 
Những bông hoa thơm, lung linh nắng hồng 
Ngọt ngào khoe sắc hương đạo từ bi 
 
CHORUS 
Mình là cây lá gió mát nhẹ đưa 
Là tiếng hát trong nắng xuân vàng tươi 
Tình thương vun đắp thế giới hoà ca 
Sẻ chia chung sức tim ta hát vang 
 
VERSE 2: 
Trái tim bao la, tâm trí vững bền 
Ngày mai tươi sáng ta chung con đường 
Sánh vai bên nhau, nâng bước sau này 
Hành trang tri thức đưa ta đi xa 
 
CHORUS 
Mình là cánh én tung bay giữa trời cao 
Là tiếng hát trong nắng xuân vàng tươi 
Tình thương vun đắp thế giới hoà ca 
Sẻ chia chung sức tim ta hát vang 
 
VERSE 3: 
Trái tim hân hoan, toả sáng nụ cười 
Là bông hoa xinh, trong ánh xuân hồng 
Đắp vun tương lai ngày mai vững bền 
Ta đang khôn lớn cùng trường Hoa Nghiêm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vườn trường 
Học kỳ này, các con sẽ tham gia vào một cuộc săn lùng thiên nhiên, để phân loại các vật phẩm tự nhiên được tìm thấy trong trường, 
như lá, vỏ cây, và hoa, v.v. Các con cũng sẽ tham gia xây dựng một “khách sạn côn trùng tại trường” để quan sát tốt hơn môi trường 
sống, “lối sống” và sự tương tác của chúng. Mỗi lớp sẽ tạo ra một môi trường sống nhỏ cho một loại côn trùng cụ thể, để hiểu cách 
chúng đóng góp như thế nào với môi trường. 
 
Chúng tôi xin giới thiệu với Quý vị về tiến độ xây dựng vườn trường ở giai đoạn này. 
 
Cô Rebecca and Sharon 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Lớp Nghệ Thuật Biểu Diễn – Cô Tamara Kuldin 
Thật là một tuần bận rộn và ý nghĩa với các con! Đáng yêu làm sao 
khi được xem các em bé lớp F học Bài ca trường Hoa Nghiêm với 
tất cả sự nhiệt tình và hợp tác. Các con đã truyền cảm hứng cho 
những bài hát mới, sẽ trở thành một phần album của trường. 
 

 
 
Tuần tới, toàn trường sẽ đến Trung tâm nghệ thuật Melbourne để 
xem AO Lang Pho: Một rạp xiếc Tre Việt Nam. Đây sẽ là một trải 
nghiệm vô cùng bổ ích cho các con! 
 
 
 


