Message from the Principal
Spring is in the air, although it still feels like Winter.
I am sure we are all looking forward to some
warmer weather.
5/6 CAMP
I would like to take this opportunity to thank our
wonderful staff who attended the grade 5/6
Anglesea Recreational Camp, spending time away
from their own families to make camp a successful
experience for students. I had the pleasure to
attend camp on the Tuesday and it was great to see
so many excited students engaged and enjoying the
great outdoors. They were blessed with some
wonderful weather despite the cold mornings.
MATHLETICS AND LITERACY PLANET
There are many ways that parents can support
children at home in a fun and calming environment.
Each student at SAEPS has their very own log in for
Mathletics and Literacy Planet.
Mathletics is an online, interactive, e-learning
resource program that provides opportunities for
students to improve their own math skills and
knowledge in a fun interactive setting. It allows
students to practice skills at their own level and
their own pace. Students can monitor the number
of activities completed and see the ones that they
have yet to master. Efforts of the students are
recognised and rewarded through online
certificates.
Literacy Planet is an online literacy-learning
environment for early reading skills or advanced
grammar. Literacy Planet provides children with a
learning adventure that helps them develop and
practice literacy skills.
Please encourage your child to log in at home and
show you how these online environments work.
It is so much fun; they will not even know they are
learning!

DISTRICT ATHLETICS CARNIVAL
On Friday, August 23, 48 keen and aspiring
athletes competed in the St Albans District Primary
Schools Athletics Carnival. The students were
proud to represent our school in events which was
held at the Keilor Athletics Track. They competed in
a number of athletics events, including 100, 200
and 800 metres running, long jump, triple jump,
high jump, discus, shot put and 4x100 metres relay.
Our students were eager to do their best on the day
and we saw many fantastic performances.
Our students gained 16 first places, 16 second
places and 15 third places out of a total 80 events.
The stars were LJ and Nathaniel each winning three
events. Vanessa, Breeah, Christian and Lucinda
were successful winning two events each, Other
students to win their events were Maretu, Georgia,
Marie, James and Jamie. We also came first in the 11
and 12 Year Old Girls Relay and the 11 Year Old
Boys Relay.
At the end of the day when the points were tallied,
SAEPS came first, beating the second placed school
by over 100 points. A truly fantastic effort by
everyone involved. All students who represented
our school should be congratulated on their
performance, as well as their excellent behaviour
during the day.
WILD TIME GRADE 1 & 2 INCURSION
On Wednesday 22 August, the Grade 1/2 students
had themselves a ‘Wild’ time! Brandon from
Wildlife Exposure came to St. Albans East with a
collection of Creepy Crawlies. This term, grade 1/ 2
students have all been learning about the different
things mini-beasts need to survive and this was a
fantastic opportunity for some hands on
experiences.
Brandon brought some mealworms, a praying
mantis, a giant cockroach, a scorpion, a bird-eating
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spider, a millipede, a centipede, a flying possum, a
frog, a mud crab and a python.
Students got the chance to touch, interact and take
photos with some of the critters. It was a fantastic
experience and opportunity to learn about these
fascinating creatures.

to develop basic water confidence and safety skills,
mobility, stroke technique and enjoyment of
swimming and water activities. The children will be
participating in a variety of water activities in a
heated indoor pool at the Centre. The cost of the
program is $90, which covers entry to the pool, ten
45 minute lessons and bus transport to and from
the pool. All lessons will be conducted by qualified
Austswim swimming instructors.
If you do not a have permission form for your child,
please contact the school office for one.

RESPONSIBLE PET OWNERSHIP
On Wednesday 29 August, the Grade Prep students
had a special visit from Carol and Molly. The
Responsible Pet Ownership Organisation . They
came to talk to us about being safe around dogs and
cats. Carol told us four useful tips to follow when
approaching a dog we don’t know.
1. Stand 3 metres away from the dog.
2. Ask the owner “may I please pat your dog?”
3. Hold the back of your hand out for the dog
to smell.
4. Walk around to the side of the dog and pat
the dog along its body.
Some students had the chance to practise these
skills when patting Molly. They all did a great job!!
Students had so much fun with Carol and Molly and
learnt so many helpful tips about caring for our pets

2018 SWIMMING PROGRAM
Notices for the SAEPS Whole School Swimming
program were sent home last week to all students.
The program will be held early next term at the
Paul Sadler Swimland pool at Caroline Chisholm
Catholic College in Braybrook. The swimming
program will provide the opportunity for children

2019 ENROLMENTS
Do you have a child who will turn 5 by April 30 next
year? If so, the child is eligible to start school and
now is the time to enrol. Please contact the school
on 9366 2071 so that an enrolment package can be
sent home and to make an appointment to meet
with me to discuss your child’s start to school life.
Children enrolled to start prep in 2019 are
encouraged to attend the First Steps program that
runs on a Friday morning from 9:15 to 10:15am.
This program is part of our school’s Orientation
Program that assists the children to transition into
school.
School Tours for 2019 enrolments: Friday 7
September 9:30am
SCHOOL COUNCIL MEETING
Our next School Council meeting is on Tuesday 11
September at 7:00pm in the staffroom. I welcome
parents to attend our School Council meetings as a
guest. Please contact Paul Busuttil if you are
interested in attending.
PARENT PORTAL - COMPASS
At the end of Term 2, during our
Student Led Conferences, parents
were provided with their unique
family username and password
to access the parent portal on
COMPASS. We have had a
pleasing response to parents
signing up to
the parent
portal on
COMPASS
and we
encourage
all parents
who have
not yet done so, to please sign up as soon as
possible. If parents require any assistance in
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signing up or require their username or password
reissued, please contact the office.

Slip, Slop, Slap, Seek and Slide!
Students must wear a school wide brim or
legionnaire hat from the beginning of September
through to April. If a student doesn’t have a hat
during recess and lunch breaks they will be
required to go to an alcove area where there is
appropriate shade. These hats can be purchased at
the office. Baseball style caps are not to be worn.

COMPASS allows parents to access up-to-date
meaningful information about our school and your
child’s progress. Using COMPASS you will be able to
use many features, including the ability to:
 Monitor your child’s attendance, and enter and
explanation for absence or lateness
 Communicate with your child’s teachers, and
update your family details
 View your child’s timetable
 Download and view your child’s semester
reports
Parents can access COMPASS online via our school
website through the Parent Portal tab or can
download the App onto your phone.

Paul Busuttil
Principal

Important Dates

We are SunSmart - a note for
families
Too much UV can cause sunburn, skin and eye
damage and skin cancer. Overexposure to UV
during childhood and adolescence is a major factor
for future skin cancer risk. You can’t see or feel the
sun’s UV so don’t be fooled. Whatever the weather,
if the UV levels are three or more, it’s important to

Date
18 September

Event

Grade

Bundoora Farm

Preps

21 September

Last Day Term 3

1:30pm finish

8 Oct to 19 Oct

Prep- grade 2 Swimming

Prep – Grade 2

22 Oct & 2 Nov

Grade 3- 6 Swimming

Grade 3- 6

Every Monday

Footsteps

Whole School

Pre Prep Program

2019 Preps

Every Friday

CAMP AUSTRALIAS FUN FRIDAYS!
Every Friday till the end of term Camp Australia are bringing fun incursions to St. Albans East After School Care Program.
Last Friday we have had lots of fun with Fitnessworkx as they brought to us their ‘BALLS, BALLS, BALLS Workshop.’ Children
learned new skills and played to their heart’s extent. That is why Camp Australia have arranged another exciting incursion for the
children this Friday, 7th of September.

Come and try your first day free
Join in the fun at Camp Australia, your first session is FREE! It’s also free to register. Once, registered, you can activate your
session whenever you like.
You can register at pp.campaustralia.com.au/account/register-firstdayfree
For further information, please contact our Customer Care Team on 1300 105 343. The team are available 24 hours a day, 7 days a
week (except National Public Holidays).
We look forward to seeing you and your family soon.
From the Camp Australia Team at St Albans East Primary School.
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Pupil of the Week 2018
Yr Lvl

Room

5/6

20 –
Mrs Moodley

5/6

21 –
Mr Lin

5/6
3/4
3/4
3/4
3/4
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Prep

23 –
Ms Briony Gorst
1–
Ms Linsell
2–
Miss Bertolini
4–
Ms Meehan
8 –Ms Petrucelli

9–
Ms Di Natale

Term 3 – Week 8: 07-09-2018

School Values

Comment

Student's Name

Responsibility

James Tamania- Sione

Respect &
Responsibility

For making it into the regional athletics
in Shot Put. Well done James
For being a caring and reliable friend to
her peers
For volunteering to clean up after other
students at camp.

Vegeta Marsters-Moungaafi

All

For a great start to SAEPS.
Welcome back Janine!
You always work very hard to complete
set tasks. Well done!
For always listening and trying her
hardest in class.
For working hard at writing and
improving writing stamina.

Janine Ah Ching

All
All
All
All
Respect and
Learning
Learning

11 –

Ms Stefanidis
13 –
Mr Coleman
14 –
Mrs Gatto
15 –
Mrs Gooderham
16 –
Mr Wood

Learning &
Responsibility
All
Learning &
Responsibility
Learning

17 –
Mrs Salier

For her focus during writing
For using upper and lower case letters
when writing an information text.
For settling into her new school and
smiling all day!
Trying her best to spell tricky words
when writing.
For the care and diligence he shows
towards written tasks.
For working hard to improve his
reading and writing skills.
Mai has achieved some excellent results
in reading and maths. Well done!
For always trying his best during
Writing. Well done Darren!
For experimenting with writing
different sounds he can hear in words.
For always trying her best in all that she
does.
For engaging in her learning by
answering questions

Prep

18 –
Miss McCallum

All

Prep

19 – Mr French

Learning

Prep

22 –
Mrs Tran

All

P.E.

Mr Sherwill

All

Visual Art

Mrs Armocida

All

Performing
Art

Mr
Max Barker

Cooperation &
Learning

For modelling fantastic teamwork in
Performing Arts, being a role model to other
students in how to work with others

Cooperation &
Responsibility

For showing great teamwork while
canoeing and keeping Sonia dry. Great
job!

Auslan

Sonia

Kristy Le

Tyrese Tanoa &
L. J. Ainiu
Georgia Ton
Sinem Kaya

Helena Chung &
Darshen Jackson
Addison Spiteri
Xavier Talicuran
Neveahbeginn Ah Ching

Gurmat Dhillon
Phillip Huynh
Duncan Tran
Mai Pham
Darren Nikiza
Kai Brook
Isabella Nguyen
May Tuivasa

For enjoying and learning lots on our
farm excursion. Well done!

Benson Fiame &
Tien Le

For making great decisions during a
game of modified netball.
For her wonderful painting of Vincent
Van Gogh’s ‘Sunflowers’.

Lynda Ho (rm 7)
Evelyn Thomas (rm19)
Eskindir Abebe
Yigletu (Rm 2)
Calvin Black &
Jonathon McKeown
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ThÜ HiŒu TrÜªng
ThÜa Phụ Huynh, người Giám Hộ,
M¥c dù ti‰t Xuân Çã vŠ trong không khí, nhÜng
vÅn chÜa xua Çu°i ÇÜ®c cái giá lånh cûa mùa
Çông. Tôi chắc chắn tất cả chúng ta Çang mong
chờ thời tiết ấm áp hơn.
Tråi l§p 5/6

Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn đội ngũ nhân
viên tuyệt vời của trÜ©ng đã tham dự Trại
Anglesea cûa Lớp 5/6, h† Çã hy sinh th©i gian r©i
gia đình của mình để làm cho cu¶c c¡m trại này
thành công và các em Çã có nh»ng träi nghiŒm
Çáng nh§. Tôi rất vui được tham dự trại vào ngày
thứ Ba và thật tuyệt khi thấy rất nhiều h†c sinh
thích thú tham gia và tận hưởng những hoạt động
hào hứng ngoài trời. Các em Çã may m¡n ÇÜ®c
th©i ti‰t Üu Çãi m¥c dù bu°i sáng tr©i có hÖi lånh.
H†c toán và ti‰ng anh tr¿c tuy‰n v§i
matheletics and literacy planet

Có nhiều cách mà phụ huynh có thể hỗ trợ con
em ở nhà trong môi trường vui vẻ và yên tïnh.
Mỗi học sinh tại SAEPS có mã sÓ đăng nhập
riêng Ç‹ sº døng chÜÖng trình h†c Toán và Ti‰ng
Anh tr¿c tuy‰n tåi nhà.
Mathletics là một chương trình trực tuyến, tương
tác, cung cấp cơ hội cho h†c sinh nâng cao kỹ
năng và kiến thức toán học của riêng mình trong
một môi trường tương tác thú vị. Nó cho phép
h†c sinh thực tÆp các kỹ năng ở cấp độ và tốc độ
của riêng các em. Học sinh có thể theo dõi số bài
th¿c tÆp đã hoàn thành và xem các bài mà các em
chưa n¡m rõ. Những nỗ lực của học sinh được
công nhận và khen thưởng thông qua các chứng
chỉ trực tuyến.

sÖ cÃp hoặc væn phåm ª trình Ç¶ cao cÃp. Literacy
Planet cung cấp cho trÈ em một cách h†c phiêu
lÜu thú vÎ giúp trẻ phát triển và thực hành các kỹ
năng đọc viết.
Vui lòng khuyến khích con quí vÎ đăng nhập tại
nhà và cho con thấy các môi trường h†c trực
tuyến này có hiŒu quä. ñây là m¶t chÜÖng trình
vui h†c; các em thậm chí sẽ không biết là các em
đang học!
LÍ h¶i th‹ thao khu v¿c

Vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 8, 48 vận động viên
khao khát và hæng hái tham gia thi đấu tåi Lễ Hội
Th‹ Thao cûa các trÜ©ng Tiểu Học trong vùng St
Albans. Các h†c sinh cûa chúng ta Çã tự hào đại
diện cho trường Ç‹ thi ÇÃu trong LÍ H¶i được tổ
chức tại Keilor Athletics Track. Các em Çã thi đấu
trong một số b¶ môn thể thao, bao gồm 100, 200
và 800 mét chạy b¶, nhảy xa, nhảy ba, nhảy cao,
ném Çïa, ném banh s¡t và chåy tiếp sức 4x100
mét. H†c sinh của chúng ta rất háo hức thi Çua h‰t
sÙc mình trong ngày hôm Çó và chúng tôi đã thấy
nhiều màn thi ÇÃu ngoån møc.
H†c sinh của chúng ta đã đạt được 16 giäi nhÃt,
16 giäi nhì và 15 giäi ba trong tổng số 80 cu¶c thi.
Các ngôi sao là LJ và Nathaniel m‡i em Çã thắng
3 giäi. Vanessa, Breeah, Christian và Lucinda đã
thắng m‡i em 2 giäi, những em khác Çã thắng giäi
là Maretu, Georgia, Marie, James và Jamie.
TrÜ©ng chúng ta cũng đã th¡ng giäi nhÃt trong
môn chåy ti‰p sÙc n» trong Ç¶ tu°i 11 & 12 và
chåy ti‰p sÙc nam trong Ç¶ tuổi 11.

Literacy Planet là một môi trường học ti‰ng Anh
trực tuyến Ç‹ trao dÒi các kỹ năng đọc ª trình Ç¶
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Vào cuÓi ngày khi t°ng k‰t sÓ Çi‹m, trÜ©ng
SAEPS cûa chúng ta ÇÙng nhÃt, hÖn trÜ©ng vŠ nhì
100 Çi‹m. ThÆt là m¶t cÓ g¡ng phi thÜ©ng cûa
nh»ng em tham d¿. Chúng ta chúc mØng thành
quä cûa tÃt cä các em h†c sinh Çåi diŒn cho trÜ©ng
thi ÇÃu trong LÍ H¶i Th‹ Thao và thái Ç¶ tuyŒt
häo cûa các em trong ngày hôm Çó.
Bu°i h†c th¿c døng th©i hoang dã
(wild time) cûa l§p 1/2

Vào thứ Tư ngày 22 tháng 8, học sinh lớp 1/2 đã
có gi© h†c "hoang dã"! Brandon từ Wildlife
Exposure đến St. Albans East với nhiŠu loåi côn
trùng, bò sát. Học kỳ này, học sinh lớp 1/2 Çang
học về những thứ khác nhau mà các loåi Ç¶ng vÆt
nhỏ không có có xÜÖng sÓng cần có trong môi
trÜ©ng Ç‹ tồn tại và đây là một cơ hội tuyệt vời Ç‹
các em có träi nghiŒm trong m¶t l§p h†c th¿c
døng.
Brandon mang theo một số giun, một con bọ
ngựa, một con gián l§n, một con bọ cạp, một con
nhện ăn thịt chim, một con rết, một con possum
bay, một con chÒn, m¶t con ếch, một con cua bùn
và một con trăn.
Học sinh có cơ hội để s© v‡, tương tác và chụp
ảnh với một số sinh vật. Mọi người đều đồng š
rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời và chúng ta
rất biết ơn vì đã có cơ hội tìm hiểu về những sinh
vật thú vÎ này.

Sª h»u thú nuôi có trách nhiŒm

Vào thứ Tư ngày 29 tháng 8, các học sinh lớp V«
Lòng đã có một chuyến viếng thăm đặc biệt từ
Carol và chú chó Molly. Carol và Molly đến từ Tổ
chức Sở Hữu Thú Nuôi Có Trách Nhiệm, họ đến
để nói chuyện với các em về việc an toàn khi ª

gÀn chó và mèo. Carol cho các em 4 lời khuyên
hữu ích khi tiếp cận một con chó mà chúng tôi
không biết.
1. Đứng cách con chó 3 mét.
2. HÕi xin ngÜ©i chû "có vui lòng cho tôi vỗ con
chó của bạn không?"
3. ñÜa mu bàn tay ra để con chó ngửi thấy mùi.
4. BÜ§c sang một bên của con chó và vỗ con chó
dọc theo cơ thể của nó.
Một số học sinh có cơ hội thực hành những kỹ
năng này khi vỗ nhẹ vào con chó Molly. Tất cả
các em đều làm công việc này m¶t cách tuyệt vời !
Các em Çã rất vui với Carol và chú chó Molly và
đã học được rất nhiều lời khuyên hữu ích về cách
chăm sóc thú nuôi của chúng ta.

CHƯƠNG TRìNH bÖi l¶i 2018

Thông báo vŠ chương trình BÖi L¶i toàn trÜ©ng
cûa trÜ©ng SAEPS Çã được gửi về nhà vào tuần
trước cho tất cả học sinh. Chương trình sẽ được
tổ chức vào đầu học kỳ tới tại hồ bơi Paul Sadler
Swimland tại TrÜ©ng Trung H†c Công Giáo
Caroline Chisholm vùng Braybrook. Chương
trình bơi lội sẽ tạo cơ hội cho trẻ phát triển các kỹ
năng tự tin và an toàn cæn bản dÜ§i nước, chuyển
Ç¶ng, kỹ thuật säi tay và s¿ thích thú v§i môn bơi
lội và các hoạt động dÜ§i nước. Các em sẽ tham
gia một sÓ các hoạt động dưới nước khác nhau
trong hồ bơi nước nóng tại Trung tâm. Chi phí
của chương trình là $90, bao gồm vé vào hồ bơi,
10 lÀn h†c bÖi, m‡i lÀn 45 phút và chi phí xe bus
Çi và vŠ. Tất cả các lÀn học bÖi sẽ được thực hiện
bởi những người huÃn luyŒn viên bơi lội có b¢ng
cÃp của Austswim.
N‰u quí vÎ không nhÆn ÇÜ®c mẫu giấy cho phép
của con quí vÎ ÇÜa, xin vui lòng liên lạc với văn
phòng trường.
Ghi Danh L§p MÅu Giáo 2019

Quí vÎ có con së ÇÜ®c 5 tu°i tính Ç‰n ngày 30
tháng TÜ næm t§i không? N‰u có Çây là lúc Ç‹ quí
vÎ Ç‹ ghi danh cho con. Vui lòng liên låc v§i
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trÜ©ng qua sÓ 9366 2071 Ç‹ chúng tôi gªi ÇÖn ghi
danh cho quí vÎ và làm cu¶c hËn g¥p tôi Ç‹ bàn
thäo vŠ viŒc b¡t ÇÀu Çi h†c cûa con quí vÎ. Các em
ghi danh cho l§p V« Lòng næm t§i ÇÜ®c khuy‰n
khích tham gia chÜÖng trình First Step ÇÜ®c t°
chÙc m‡i thÙ Sáu tØ 9.15 Ç‰n 10.15 sáng.
ChÜÖng trình này là m¶t phÀn trong chÜÖng trình
chuy‹n ti‰p l§p V« Lòng Ç‹ giúp cho các em b¡t
ÇÀu cu¶c Ç©i h†c sinh.
Tham quan trÜ©ng cho h†c sinh ghi danh 2019:
ThÙ Sáu 7 Tháng Chín 9.30
H†p h¶i ÇÒng trÜ©ng

Cu¶c h†p t§i cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng vào thÙ Ba 11
tháng Chín lúc 7.00 chiŠu trong phòng nhân viên.
Tôi khuy‰n khích phø huynh tham d¿ bu°i h†p
nhÜ khách m©i. Vui lòng liên låc v§i Paul Busuttil
n‰u quí vÎ muÓn tham d¿.
C°ng Thông Tin Dành Cho
Phø Huynh

Vào cuối Học kỳ 2, trong cu¶c Hội
Thäo do Học sinh hÜ§ng dÅn, Phụ
huynh được cung cấp tên dùng cûa
gia Çình và mật khẩu
riêng để truy cập thông tin
trên COMPASS. Chúng
tôi đã có một s¿ hÜªng
Ùng Çáng khích lŒ vŠ sÓ
phụ huynh đăng nhÆp sº døng COMPASS và
chúng tôi khuyến khích tất cả phụ huynh chưa
làm viŒc này, xin vui lòng đăng nhÆp càng sớm
càng tốt. Nếu quí phø huynh yêu cầu bất kỳ sự trợ
giúp nào khi đăng nhÆp hoặc yêu cầu tên người
dùng, mật khẩu được cấp lại, vui lòng liên hệ với
văn phòng.
COMPASS cho phép phụ huynh truy cập thông
tin có š nghĩa cập nhật về trường học và s¿ tiến
bộ của con em quí vị. V§i COMPASS, quí vÎ sẽ
có thể sử dụng nhiều tính năng, bao gồm:
 Theo dõi viŒc Çi h†c của con quí vÎ, vào và giải
thích về sự vắng mặt hoặc Çi h†c trÍ cûa con.
 Giao tiếp với giáo viên của con quí vÎ và cập
nhật chi tiết gia đình của quí vÎ.
 Xem th©i khóa bi‹u h†c của con quí vÎ.
 Tải xuống và xem học bå của con quí vÎ.

Phụ huynh có thể truy cập COMPASS trực tuyến
qua trang mạng của trường thông qua tab Parent
Portal hoặc có thể tải ứng dụng App xuống điện
thoại của quí vị.

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng

L§p h†c nÃu æn h†c kÿ 4
St Albans East PS së có chương trình h†c nÃu æn
dành cho phụ huynh ViŒt Nam bắt đầu từ học kỳ
4. Dự kiến chúng tôi sẽ có 3 Ç‰n 4 bu°i h†c nÃu
æn vào sáng thÙ Sáu . Nếu quí vÎ thích tham gia,
vui lòng liên låc v§i cô Tina tại văn phòng ho¥c
qua sÓ 9366 2071.
cÀn ngÜ©i giúp trÜ©ng
TrÜ©ng chúng ta Çã mua ÇÜ®c m¶t sÓ sách m§i Ç‹ các
em mÜ®n mang vŠ nhà Ç†c, cÛng nhÜ Ç‹ trang bÎ thêm
cho thÜ viŒn trÜ©ng ÇÜ®c phong phú hÖn. Nh»ng cuÓn
sách này rÃt cÀn ÇÜ®c bao nh¿a Ç‹ gi» Ç¶ bŠn, n‰u quí
vÎ có m¶t vài ti‰ng ränh r‡i trong tuÀn có th‹ Ç‰n giúp
trÜ©ng trong viŒc này vui lòng liên låc v§i cô Tina Ç‹
s¡p x‰p. Xin cäm Ön quí phø huynh.

Ngày Quan Tr†ng
Ngày

S¿ KiŒn

8 - 19 Tháng
V« Lòng - L§p 2
10
BÖi L¶i
22/10 Ç‰n 2/11 L§p 3 - L§p 6 BÖi
L¶i
M‡i ThÙ Hai
Footsteps
M‡i ThÙ Sáu
21 Tháng 9

Chuy‹n ti‰p V«
Lòng
ChÃm dÙt h†c kÿ

L§p
V« lòng - 2
L§p 3 - L§p
6
TÃt cä h†c
sinh
V« Lòng
2019
Toàn trÜ©ng
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