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Message from the Principal 
 
Welcome back to Term 4 as we welcome some 
warmer weather. What a busy time of the year this is 
for our school!  Welcome to all our students and 
families to what will be a busy and exciting term for 
all. 
 

Staff have been busy planning and preparing inquiry 
units for students in Term 4. Our preps are 
investigating ‘Weather in my world’ developing an 
understanding of the different types of seasons and 
temperature. Grade 1 /2 will be exploring human and 
natural impacts of different landscapes in regions 
around the world. Our grade 3/ 4 students will explore 
‘Night and day” and develop understandings of the 
relationship between the sun, moon and earth. Our 
grade 5/6 students will inquire into ‘Earth and Space” 
exploring change due to the earth’s rotation. 
 

Our P-2 swimming program is well underway and will 
conclude on Friday 19th October. The swimming 
program aims to increase opportunities for students 
to learn how to swim, and ensure they develop 
techniques and understanding around water safety. 
The grade 3-6 swimming program will start on 
Monday 22nd October and conclude on Friday 2nd 
November. 

STEAM FAMILY 
EVENING 
We would like to 
invite students, 
families and friends 
to St Albans East PS 
for its upcoming 
STEAM night, a 
celebration of 
Science, Technology, 
Engineering, Arts 

and Maths. Schools around the world are recognising 
STEAM as being important subjects for children to 
learn, as they teach valuable skills and encourage 
problem solving and creative thinking.  
 
St Albans East PS will be hosting its community STEAM 
evening on Wednesday the 24th of October from 

5:30pm to 7pm. It is an opportunity to showcase and 
celebrate student designs and work completed 
throughout the year. It will be a great opportunity for 
parents and students to engage in a variety of STEAM 
activities. Come along, we would love to see you! 
 

ST ALBANS EAST PRIMARY SCHOOL PATRON AWARD 
In 2015, the School Council introduced a new award 
called the St Albans East Primary School Patron 
Award.  This award acknowledges the significant 
contributions an individual has made to the students 
and the learning community of St Albans East Primary 
School.  Last year’s inaugural SAEPS Patron was 
Christa Lanzendoerfer who served St Albans East PS 
community for approximately 40 years and retired 
from School Council at the end of 2008. 
  

Do you know someone who has made a positive 
contribution to the school? 
  

Nominations are now open for the 2018 SAEPS Patron 
Award.  Please contact the school if you wish to 
nominate someone who meets the below criteria: 
  

Candidates should not only have made a significant 
contribution to the school but no longer hold an 
official position at the school to avoid any conflict of 
interest. 
 

The successful SAEPS Patron will be announced at the 
Year 6 Graduation and each year will be invited to 
official school events such as anniversaries, 
presentations, opening ceremonies etc. from 
thereon.  Their name is also be added to the new 
Honour Board displayed at the front office. 
 

Please contact the school office for an official 
nomination form.  Nominations must be received by 
Friday 10 November. 
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James wins bronze at Regional Athletics 
Last Tuesday James 
Tamalna Sione represented 
St Albans East PS by 
competing at the Western 
Metropolitan Regional 
Athletics Carnival. He was 
selected to compete in the Shot Put because of his 
outstanding performances at the recent St Albans 
District and Division Athletics events. James once 
again performed very well and was successful in 
gaining a Bronze medal for his event. Others selected 
to attend were LJ Ainiu, Emmanuel Soma and 
Nathaniel Sialaoa. Well done to all boys 
 

PRE PREP PROGRAM 
Is your child enrolled to start prep at St Albans East 
next year? 
If YES, we encourage you to bring your child to the 
school each Friday this term from 9am to 11.00am to 
participate in our First Steps Program.  The focus of 
this program is to provide activities that will help to 
prepare your child for prep. Mrs. Ashlea Potter will be 
in direct contact with all families in the next week 
with further details. 
 

Cup Day Holiday is on Tuesday 6 November. The 
school will be closed on this day. 
 

TERM 4 CURRICULUM DAY 
Curriculum Days for Term 4 will be held on Friday 21 

December. This will mean that the last day for 
students this year will be Thursday 20 December. 
 

Paul Busuttil 

Principal 
 

PLANNING FOR 2019  
If you are returning in 2019 and need to communicate 
any educational needs for your child for next year, 
please put it in writing, addressed to the Principal and 
marked confidential. Your information or request 
should centre around your child's learning and social 
needs. 
 

We are currently starting our planning for 2019. If you 
are not returning in 2019, can you please let the office 
know or fill in the Transfer Notice below:  

October Update From Your School Council 
Hello Everyone, We hope that Term 4 has started well 
for you all! This year has simply flown by and this term 
is going to be a very busy one indeed. We are looking 
forward to seeing all of the exciting displays around 
the school next week at the STEAM family night on 
Wednesday 24th October. Later this term we will see 
our Year 6 students head off for their step up days at 
their chosen secondary college and before we know it, 
December will be upon us and it will be time for the 
Year 6 Graduation evening. 
The external school review was completed in Term 3 
and the Department of Education and Training has 
now signed off on the report. We look forward to 
sharing the outcome of the report with the school 
community once school council has received it. The 
new garden beds at the school are looking great. A lot 
of fabulous work has been going on around the school 
to improve the facilities for the students, staff and the 
school community. The planning for the new student 
toilet block is well under way and construction should 
start later this term. The new toilets should be ready 
for the 2019 school year. 
We still have one vacancy on school council – which a 
community member or parent could fill. So if you are 
interested, have a chat with our School Principal Paul 
and come along to our October meeting. 
 

School Council President - Tracy Nero 

 

 

Important Dates

Date Event Grade

22 Oct & 2 Nov Grade 3- 6 Swimming Grade 3- 6

24 October STEAM 5.30pm – 7.00pm All Students 

29 October Grade 6 Big Day Out Grade 6 

31 October  Science Dome Discovery Grade 1 & 2 

Every Monday Footsteps Whole School

Every Friday Pre Prep Program 2019 Preps

20 December Last day of School All Students 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2019 TRANSFER INFORMATION  
Please fill out and return to the office by Friday 30 November 2018 if your child / children are NOT returning to St Albans 
East Primary School next year.  
 

The following students, listed below, will NOT be returning to St Albans East PS in 2019. 
 

Student/s Name/s:       Room No. 
 

__________________________________________   ______________________________________ 
 
__________________________________________  ______________________________________ 
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Pupil of the Week 2018 Term 4 – Week 2: 19-10-2018 

Yr Level Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 

Learning & 
Responsibility 

 
All   

For writing a very interesting and 
exciting Narrative. Well done, Shy 
 

For being a fantastic Pre-Service 
Teacher. Thank you for your great 
effort. 

Shykeena Gilbee 
 

Henry Jenkins  

5/6 
21 –  

Mr Lin 
All 

For all his hard work in learning about 
fractions and decimals. Well done! 

Nikhil Premjit 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
Learning 

For being an independent learner and 
a respectful class member. 

Phat Chu 

5/6 
24 – 

Mr Zaitzev 
Learning & 

Cooperation 

For working hard on creating and 
helping come up with the lyrics for a 
graduation song. 

Khang Nguyen 

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
Learning & 

Responsibility 
For reading every day and 
recommending books 

Vincent Nhuyen 

3/4 
2 –  

Miss Bertolini  
Learning & 

Responsibility 

For practicing her times tables at 
home. Stephanie Diep 

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
Learning 

For always giving 100% effort when 
working in class. 

Aaditya Verma & 
Amy Ton 

3/4 
7 –  

Miss Dimitrijevic  
Learning and 

Responsibility 
For improving his fluency in solving 
multiplication problems. 

Khristino Mika 

3/4 
8 –  

Ms Petrucelli 
All 

For increased confidence in her 
abilities and asking interesting 
questions 

Addison Spiteri  

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
Learning & Co-

operation 

For working extremely hard to 
complete set work and for being a 
great help in the classroom. 

Segio Mika 

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis 
All 

For reading at home and returning his 
reader bag every day! Calvin Huynh 

1/2 
13 –  

Mr Coleman 
Responsibility  

Demonstrating great leadership skills 
while swimming. 

Tylar McKeown 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All 

For thinking about his reading and 
listing the places visited in the text. 

Noah Finauga  

1/2 
15 –  

Mrs Gooderham 
All 

For always being polite, kind and a 
hard worker 

Lien Tran 

1/2 
16 –  

Mr Wood 
Learning 

Valerie has achieved some great 
results in her reading and writing 

Valerie Tuivasa  

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
Learning 

For increased confidence during 
swimming. Well done Ivan! 

Ivan Nguyen & 
Christina Le 

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
All 

For great confidence in learning to 
swim. Go Maddy! Maddy Wheeler 

Prep 
19 –  

Mr French 
All 

For contributing thoughtfully in all 
class activities. Well done! David Nguyen 

Prep 
22 –  

Mrs Tran 
Learning & 

Responsibility 

For trying hard and having a go at 
reading and writing. Diamond Esera 

P.E. Mr Sherwill All 
For trying hard to improve her ball-
handling Skills Tyla Nguyen 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
All  

great work using her 2Assess ICT 
program 

 Ashlee Surace 

Visual Art Mrs Armocida  All 
For his wonderful painting of a tiger. Daniel Nguyen 

Performing 
Art 

Mr  
Max Barker 

Learning & 
Responsibility 

Showing perseverance and teamwork 
in music learning and performance. 

Abdi Tahir  

Auslan Sonia 
Responsibility & 

Cooperation 

For helping classmates produce 
correct handshapes Faafetai Filipo 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

ThÜa Phụ Huynh, người Giám Hộ, 
 

CHào mØng m†i ngÜ©i Ç‰n v§i H†c kÿ 4, chúng ta Çã 

trở lại Học kỳ 4 v§i thời tiết ấm áp hơn. ñây là 

khoảng thời gian bận rộn trong năm của trường! Tôi 

ch¡c r¢ng tÃt cä h†c sinh và gia Çình cÛng nhÜ thÀy cô 

së có m¶t học kỳ bận rộn và thú vị. 
 

Giáo viên đã và Çang bận rộn lập kế hoạch và chuẩn 

bị các ÇŠ tài trong môn HÕi Đ‹ H†c cho học sinh trong 

học kỳ 4. Các em l§p V« lòng Çang h†c và tìm hi‹u vŠ  

'Thời tiết trên thế giới của em', phát triển sự hiểu biết 

về các mùa và nhiệt độ khác nhau. Lớp 1/2 sẽ khám 

phá những tác động của con người và thiên nhiên với 

các cảnh quan khác nhau ở các vùng trên thế giới. Học 

sinh lớp 3/4 của chúng ta sẽ khám phá ‘Đêm và ngày' 

và phát triển sự hiểu biết về mối quan hệ giữa mặt 

trời, mặt trăng và trái đất. Các học sinh lớp 5/6 sẽ tìm 

hiểu về 'Trái Đất và Không Gian' để khám phá sự thay 

đổi do vòng quay của trái đất. 
 

Chương trình bơi lội l§p P-2 của trÜ©ngđang được 

tiến hành và sẽ kết thúc vào thứ Sáu ngày 19 tháng 

Mười. Chương trình bơi lội nhằm tăng cơ hội cho 

học sinh học bơi, và đảm bảo các em phát triển các kỹ 

thuật và hiểu biết về an toàn dÜ§i nước. Chương trình 

bơi lội l§p 3-6 sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 

10 và kết thúc vào thứ Sáu ngày 2 tháng 11. 
 

Bu°i TÓi STEAM Cùng Gia ñìnH 

Nhà trÜ©ng thân m©i 

tÃt cä h†c sinh, gia 

Çình và thân h»u Ç‰n 

tham d¿ bu°i tÓi 

STEAM s¡p t§i Ç‹ 

chào mØng môn Khoa 

học, Công nghệ, Kỹ 

thuật, Nghệ thuật và 

Toán học. Các trường học trên toàn thế giới công 

nhận STEAM là những môn học quan trọng cho trẻ 

em học hÕi, vì chúng dạy các kỹ năng quí giá và 

khuyến khích giải quyết vấn đề và tư duy sáng tåo.  

TrÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East së t° chÙc bu°i tÓi 

STEAM vào thứ Tư ngày 24 tháng 10 từ 5:30 chiều 

đến 7 giờ tối. ñây là dÎp để tri‹n lãm và chúc tøng 

nh»ng sáng ki‰n và công trình h†c tÆp của học sinh 

được hoàn thành trong suốt cả năm. Đây cÛng sẽ là cơ 

hội tuyệt vời cho phụ huynh và học sinh tham gia vào 

nhiều hoạt động STEAM khác nhau. Hãy Ç‰n, chúng 

tôi rất muốn g¥p quí vÎ! 
 

giäi thÜªng bào tr® TrÜ©ng ti‹u h†c ST 

ALBANS EAST  

Vào năm 2015, Hội đồng trường đã giới thiệu một 

giải thưởng mới được gọi là Giải Thưởng Bảo Trợ 

Trường Tiểu Học St Albans East. Giải thưởng này ghi 

nhận những đóng góp đáng kể mà một cá nhân đã 

Çóng góp cho h†c sinh trong viêc học tập và cộng 

đồng của Trường Tiểu học St Albans East. Næm ngoái 

ngÜ©i nhÆn Giäi ThÜªng Bảo Trợ SAEPS là Bà Christa 

Lanenddoefer, người phục vụ cộng đồng St Albans 

East PS trong khoảng 40 năm và đã nghỉ hưu từ Hội 

ñồng Trường vào cuối năm 2008. 
 

Quí vÎ có biết ai đó đã đóng góp tích cực cho trường 

không? 
  

TrÜ©ng Çang nhÆn ÇÖn ÇŠ cử cho Giải thưởng SAEPS 

Patron năm 2018. Vui lòng liên låc với trường nếu quí 

vÎ muốn chỉ định một người  nào Çó đáp ứng ÇÜ®c các 

ÇiŠu kiŒn dưới đây: 
 

NgÜ©i ÇÜ®c ÇŠ cº phäi là ngÜ©i Çã đóng góp đáng kể 

cho trường nhÜng không còn giữ m¶t chÙc vø chính 

thức tại trường để tránh xung đột lợi ích. 
 

Người ÇÜ®c ch†n lãnh Giäi ThÜªng Bảo Trợ SAEPS 

sẽ được công bố vào dÎp lÍ Tốt nghiệp Lớp 6 và mỗi 

năm sẽ được mời tham gia các sự kiện chính thức của 

trường như lễ kỷ niệm, thuyết trình, lễ khai mạc vv … 

Tên của họ cũng được Ç‹ vào bäng tên Hội ñồng 

Danh Dự mới được trưng bày tại phía trước văn 

phòng trÜ©ng. 
 

Xin vui lòng liên lạc với văn phòng nhà trường để có 

một mẫu ÇÖn  đề cử chính thức. Hån chót væn phòng 

nhÆn ÇÖn đề cử là thứ Sáu ngày 10 tháng 11. 
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James th¡ng huy chÜÖng ÇÒng tåi cu¶c 

thi ÇiŠn kinh khu v¿c 

ThÙ Ba tuÀn rÒi Tamalna Sione đại 

diện cho St Albans East PS thi đấu 

tại Western Metropolitan Regional 

Athletics Carnival. Em đã được 

chọn để thi đấu tại Shot Put vì 

những màn thi ÇÃu xuất sắc của em tại Vùng St 

Albans gần đây và các cu¶c thi ÇÃu của Division 

Athletics. James một lần nữa Çã chÖi rất tốt và thành 

công trong việc giành được huy chương Đồng trong 

dÎp này. Những em h†c sinh khác được chọn tham dự 

là LJ Ainiu, Emmanuel Soma và Nathaniel Sialaoa. 

Các em h†c sinh này ÇŠu rÃt xuÃt s¡c. 
 

chÜÖng trình chuÄn bÎ l§p v« lòng 

Con của quí vÎ có ghi danh để bắt đầu h†c l§p V« 

Lòng tại St Albans East vào năm tới không? 

Nếu có, chúng tôi khuyến khích quí vị mang con em 

đến trường vào mỗi Thứ Sáu trong học kỳ này từ 9 

giờ sáng đến 11.00 sáng để tham gia Chương Trình 

Bước Đầu Tiên của chúng tôi. Trọng tâm của chương 

trình này là cung cấp các hoạt động giúp chuẩn bị cho 

con quí vị s¤n sàng cho l§p V« Lòng. Cô Ashlea Potter 

sẽ liên lạc trực tiếp với tất cả các gia đình trong tuần 

tới với các thông tin khác. 
  

Cup Day Holiday là vào thứ Ba ngày 6 tháng 11. 

Nhà trường sẽ đóng cửa vào ngày này. 
 

Ngày giáo viên tu nghiŒp HỌC Kÿ 4 

Ngày Giáo Viên Tu NghiŒp cho Học kỳ 4 sẽ được tổ 

chức vào thứ Sáu ngày 21 tháng 12. Điều này có nghĩa 

là ngày cuối cùng cûa næm h†c cho h†c sinh năm nay 

sẽ là thứ Năm ngày 20 tháng 12. 
 

SUN SMART 

Xin nhắc nhở rằng Chính sách SunSmart của chúng tôi 

được thực hiện trong Học kỳ 4, yêu cầu tất cả học 

sinh phải đội mũ rộng vành màu xanh ÇÆm ho¥c mÛ 

lÜ«i trai có che gáy mọi lúc, trong khi ở ngoài tr©i. Mũ 

có bán tåi văn phòng nhà trường bất cứ lúc nào. 
 

Xin lưu š mÛ lÜ«i trai không che gáy và khæn quấn ÇÀu 

không thích hợp và chúng không phải là một phần 

trong đồng phục cûa trường. 

Quy tắc của trường là Không MÛ, Không ChÖi. Điều 

này có nghĩa là học sinh không có mũ sẽ phải ngồi ở 

nơi râm mát trong thời gian nghỉ giải lao. 
 

Lên KẾ HOẠCH NĂM 2019 

Nếu con quí vị trở lại h†c vào năm 2019 và em có bất 

kỳ nhu cầu giáo dục nào trong năm tới, xin quí vÎ vui 

lòng viết m¶t lá thÜ gửi cho Hiệu trưởng và ghi chú 

“confidental”. Thông tin/yêu cầu chÌ  nên tập trung 

vào nhu cÀu học tập và xã hội của con em quí vÎ. 
  

Chúng tôi hiện đang bắt đầu lên kế hoạch cho năm 

2019. Nếu con quí vÎ không trở lại h†c vào năm 2019, 

xin quí vÎ vui lòng cho văn phòng biết hoặc điền vào 

mÅu Thông báo Chuyển trÜ©ng bên dưới 
 

Chuy‹n ti‰p l§p v« lòng 2019 

Chúng tôi së tổ chức m¶t bu°i Thông Tin dành cho 

Phụ huynh cûa các em ghi danh l§p V« Lòng 2019 vào 

Thứ Tư ngày 21 tháng 11 từ 6:30 chiều. Sẽ có một sÓ 

các diễn giả trình bày thông tin có liên quan Ç‰n viŒc 

học tại Trường Tiểu Học St Albans East cûa con quí 

vÎ. Chúng tôi rất mong được gặp tất cả các gia đình 

mới của trÜ©ng tham gia vào cộng đồng nhà trường 

của chúng tôi. 

 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 
 

cÆp nhÆt thông tin tháng mÜ©i tØ H¶i 

ÇÒng trÜ©ng  

Xin chào mọi người, Chúng tôi hy vọng rằng Học kỳ 

4 đã khªi đầu tốt cho tất cả quí vÎ! Năm nay th©i gian 

trôi qua thÆt nhanh và trong h†c kÿ này ch¡c ch¡n m†i 

ngÜ©i sẽ  rất bận rộn. Chúng tôi rất nôn nóng được 

thÜªng thÙc tất cä nh»ng công trình thú vị ÇÜ®c trÜng 

bày quanh trường vào tuần tới tại đêm STEAM dành 

cho gia Çình vào thứ Tư ngày 24 tháng Mười. Vào 

cuÓi học kỳ này, chúng ta sẽ thấy các học sinh Lớp 6 

của chúng ta tham d¿  Ngày BÜ§c Lên L§p (Step up 

days) tåi các trường trung học mà các em đã chọn và 

trước khi chúng ta nhÆn biết, tháng 12 sẽ đến m¶t 

cách mau chóng cùng v§i buổi tối L§p 6 Tốt Nghiệp. 
 

Việc lÃy š ki‰n Çánh giá trường học tØ bên ngoài đã 

được hoàn tÃt trong Học kỳ 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hiện đã kš vào bän báo cáo. Chúng tôi mong muốn 

chia sẻ kết quả báo cáo với cộng đồng nhà trường khi 

Hội ñồng Trường nhận được bän báo cáo. 

Những mänh vÜ©n m§i trong trường trông thật xinh 

x¡n. Rất nhiều công việc tuyệt vời đã diễn ra xung 

quanh trường để cải thiện cơ sở vật chất cho học sinh, 

nhân viên và cộng đồng nhà trường. 
 

Việc lập kế hoạch xây nhà vệ sinh mới cho h†c sinh 

cũng đang được tiến hành và việc xây dựng së bắt 

đầu vào cuÓi h†c kÿ. Các nhà vệ sinh mới sẽ sẵn sàng 

ÇÜ®c sº døng cho năm học 2019. 
 

Chúng tôi vẫn còn một gh‰ trÓng trong Hội ñồng 

Trường - dành cho thành viên cộng đồng hoặc phụ 

huynh. Vì vậy, nếu quí vÎ quan tâm, hãy Ç‰n nói 

chuyện với Hiệu Trưởng Paul của chúng tôi và tham 

d¿ cuộc họp tháng Mười của chúng tôi. 
 

Chủ Tịch Hội ñồng Trường - Tracy Nero 
 



 

 

 Tin ThÜ sÓ 15- 19/10/2018 

 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ KiŒn L§p 

 

22/10 - 2/11 L§p 3 - L§p 6 BÖi L¶i L§p 3 - L§p 6 

29/10 L§p 6 Big Day Out L§p 6 

31/10 Science Dome Discovery L§p 1&2 

M‡i ThÙ Hai Footsteps Toàn h†csinh 

M‡i ThÙ Sáu Chuy‹n ti‰p V« Lòng  V« Lòng2019 

20/12 Ngày h†c cuÓi cùng  Toàn trÜ©ng 

 
 
 
 
Xin c¡t phÀn này và gªi låi cho trÜ©ng n‰u con quí vÎ 

không trª låi trÜ©ng St Albans East PS trong næm 2019 
…………………………………………………………………………… 
 
 

Thông tin chuy‹n trÜ©ng 

 

Vui lòng ÇiŠn và gªi låi væn phòng trÜ©ng 

trÜ§c ThÙ Sáu 30 Tháng MÜ©i M¶t 2018 

n‰u con cûa quí vÎ së không trª låi h†c 

trÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East n»a. 
 

Nh»ng h†c sinh có tên dÜ§i Çây së không 

trª låi h†c tåi trÜ©ng Ti‹u H†c St Albans 

East trong næm 2019 
 

Tên h†c sinh:________________________  

Phòng: ________ 

 

Tên h†c sinh:________________________ 

Phòng: ________ 

 

Tên h†c sinh:________________________ 

Phòng: ________ 
  
 
  
 
 

 
THE LE-VAN VIETNAMESE SCHOOL 

INC 

TRƯỜNG VIỆT-NGỮ LỄ-VĂN 

GHI DANH NIÊN HỌC 2019 
 

Kính thưa quý vị phụ huynh học sinh cư ngụ 

vùng miền Tây 

Victoria(Footscray,Sunshine,Ciarnlea,Kingpak

và St Albans). 

Trường Việt ngữ Lễ-Văn được tổ chức vào 

ngày thứ Bảy với các lớp học:  
 

Lớp sáng: Lớp học Việt ngữ từ 9 giờ 30 sáng 

đến 12 giờ 10 trưa. 

Lớp  chiều: Lớp học Việt ngữ từ 1 giờ 30 trưa 

đến 4.10 chiều. Địa chỉ: 
 

*Trường St Albans East Primary 

School, corner Lester Ave and 

Station Ave St Albans (26,C1) 

 

Học phí $80/niên học. 
 

Trường mở các lớp từ “tiền mẫu giáo đến các 

lớp 11, 12” 
 

 Số lượng học sinh mỗi lớp dưới 22 em.  

 Sách giáo khoa được soạn phù hợp với các 

em sinh và lớn lên tại nước Úc học Việt-ngữ. 

 Trường học có nơi thuận tiện (2 car parks) 

để phụ huynh đậu xe, có nhiều phương tiện 

cho học sinh vui chơi rất vệ sinh. 
 

*Đặc biệt có lớp cho các em bị bịnh tự kỷ do thầy 

Nguyễn Xuân Sơn tốt nghiệp Master Health 

Science-Aged Services phụ trách. 
  
*Chúng tôi nhận các em học 

“KINDERGARTEN”thích học từ 3 tuổi. 
 

* Quý phụ huynh ghi danh cho con em xin gọi 

cho thầy  Sơn Nguyễn, Mb 0438 366 675, hoặc 

ghi danh tại trường Việt-ngữ Lễ-Văn trong 

những ngày thứ bảy. 

 

Trân trọng kính chào.               
Nguyễn Xuân Sơn 

Thạc-Sỹ Sư Phạm 

Hiệu Trưởng 

 


