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Quý Gia đình thân mến!
Đây là một số tin rất vui về Nhân viên: Cô Kylie Ponce Rios đã sinh bé
trai Oliver Luciano vào ngày 16/04. Xin chúc mừng Kylie và Giberto vì
Oliver đã chào đời bình an. Tuy nhiên, tin vui không dừng lại ở đây…
Cô Samantha Karipoglou đã hạ sinh bé gái Sofia vào ngày 17/04. Xin
chúc mừng Samantha và Matta vì Sofia đã chào đời bình an. Chúng ta
mong được gặp mặt Oliver và Sofia. Thêm một tin vui nữa là Cô Sara
Notaro đang mang thai đứa con thứ tư. Xin chúc mừng Sarah và ông
xã Sam – chúng ta chúc cho họ mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai.
Tôi xin chúc mừng tất cả các gia đình về cách Quý vị đã tiếp nhận việc
‘Học Tại Nhà’ trong học kỳ này. Tôi đã được xem nhiều bài đăng trên
SeeSaw cho thấy các em học sinh nấu ăn tại nhà, viết về kỳ nghỉ, đọc
sách trên Raz Kids, tập nhiều bài thể dục khác nhau – đây chỉ là một
số ít các sinh hoạt mà tất cả các em đã làm. Xin cám ơn quý vị đã đảm
nhiệm vai trò rất quan trọng trong thời kỳ chưa từng xảy ra này.
Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu Quý phụ huynh mặc quần áo cho con
thích hợp (nghĩa là không mặc đồ ngủ pyjama) khi các em đăng băng
hình video trên SeeSaw).
Tôi xin cám ơn Thầy Joshua Turner vì tất cả mọi việc Thầy đã làm để
đảm bảo cho các em học sinh có được các thiết bị để học tại nhà. Josh
đã dành rất nhiều thời gian để giúp các em về mật mã (password),
đăng nhập và sắp xếp dây sạc điện để đảm bảo việc học tại nhà có thể
diễn ra. Đối với những ai đã mượn các thiết bị của Trường, tôi xin Quý
vị hãy đảm bảo việc bảo quản các thiết bị này, bởi vì chúng tôi sẽ cần
có lại các thiết bị này khi việc học tại nhà kết thúc. Những gia đình nào
làm mất hoặc làm hỏng các thiết bị thì sẽ phải bồi thường theo như
thỏa thuận người sử dụng mà Quý vị đã ký khi đến nhận thiết bị này.
Tôi xin cám ơn tất cả các giáo viên đã cung cấp các bài học và các cơ
hội học tập cho các em học sinh hoàn thành tại nhà. Đây là quá trình
học tập cho tất cả các giáo viên – họ sẽ tiếp tục phát triển nhiều cách
thức khác nhau để các em học sinh có thể hứng thú với bài học trong
các tuần sau. Giáo viên cũng sẽ liên lạc với các gia đình để hỏi thăm về
việc con quý vị học tại nhà như thế nào. Xin hãy nhớ rằng Quý phụ
huynh có thể gửi email cho giáo viên từ 8.30am đến 3.30pm nếu có
bất cứ thắc mắc gì. Xin lưu ý rằng giáo viên có khi không trả lời cho
Quý vị ngay vì họ có khi đang bận làm việc gì khác. Xin cám ơn tất cả
các Trợ Giáo và Nhân viên Văn Phòng về họ đã tham gia và cộng tác
cùng toàn thể trường học trong thời gian này.
Văn phòng Giáo dục Công Giáo đã ra quyết định rằng các trường học
phải ghi nhận việc tham gia học trên mạng hằng ngày (học từ nhà)
của học sinh. Mỗi giáo viên sẽ đăng một thông báo buổi sáng trên
SeeSaw vào lúc 8.45am. Quý vị phải trả lời bài đăng đó bằng tên của
con quý vị ở phần dưới bài đăng trước 3pm, nếu không con quý vị
được cho là vắng học vào ngày đó. Các giáo viên sẽ nhập sổ điểm danh
vào NForma vào lúc 3.15pm. Thông tin điểm danh này sẽ được ghi
nhận trong học bạ của con quý vị.
Cô Rebeca Lopez đã được bổ nhiệm làm Trưởng ban An Sinh mới vì
Cô Nicole Azarnikow sẽ đi Nghỉ Hậu Sản từ thứ Hai (11/05). Tuy
nhiên, vì dịch cúm COVID-19 Nicole đã được khuyên là không nên trở
lại Trường trong học kỳ này. Tôi xin chúc mừng Rebeca về sự bổ
nhiệm này. Rebeca sẽ được dạy thay ở lớp vào ngày thứ Ba và thứ Tư
để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến vai trò Trưởng ban An sinh
Học sinh. Cô Jennifer Gualtieri sẽ dạy thay Rebeca vào thứ Ba và thứ
Tư. Jennifer đã là nhân viên của trường và hiện đang dạy một lớp khối
5/6 vào ngày thứ Sáu. Jennifer và Rebeca sẽ thường xuyên liên lạc với
nhau để đảm bảo tính liên tục và nhất quán trong việc học của con
quý vị.
Xin chúc mừng Gia đình Jackson – Chloe (MSC), Angie (JLH), Ariela
(PLC) vì sự chào đời bình an của em gái Ivy trong tuần trước. Chúng
ta chúc cho gia đình này mọi điều tốt đẹp nhất.
Xin chúc Quý vị mọi điều tốt đẹp nhất trong suốt tuần lễ này.
Chào thân ái!
Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

A.B.N. 23 073 655 340
Phone: 9363 1568
Fax: 9363 7368
Email: principal@spsunshinewest.catholic.edu.au

NGÀY ANZAC – THỨ BẢY, NGÀY 25 THÁNG 04
Thứ Bảy này (25/04) là Ngày ANZAC. Đây là ngày rất đặc biệt ở Úc và
New Zealand (Tân Tây Lan). Lễ kỷ niệm Ngày ANZAC có lẽ là ngày lễ
quốc gia quan trọng nhất của Úc. Nó đánh dấu kỷ niệm hành động
quân sự lớn đầu tiên của liên minh Úc và Tân Tân Lan trong Thế
Chiến Thứ Nhất. Vào ngày 25/04/1915, quân đội liên minh đã đáp
xuống Gallipoli vì thế ngày 25 tháng 04 đã trở thành ngày để người
dân úc tưởng nhớ đến những hi sinh của những người lính đã hi sinh
trong cuộc chiến đó, và chúng ta nhớ đến tất cả những người nam và
người nữ đã hiến thân mình trong tất cả cuộc chiến tranh.
ÁO THUN TỐT NGHIỆP
Chúng tôi đã được thông báo rằng sẽ có sự chậm trễ trong việc giao
hàng các Áo thun Tốt nghiệp vì công ty cung cấp áo thun đang phải
vận hành theo thời lượng sản xuất hạn chế vì dịch cúm COVID-19.
Chúng tôi sẽ cập nhật thôgn tin cho Quý vị khi chúng tôi nhận được
thêm thông tin về ngày giao hàng.

HỌC Ở NHÀ TRÊN MẠNG
Học Ở Nhà Trên Trang Mạng của Trường

Xin cám ơn tất cả Quý vị đã cộng tác trong việc học trên mạng đã
được bắt đầu v ào ngày hôm nay. Trên trang mạng của trường chúng
ta, chúng tôi đã cập nhật những bài học cho mỗi cấp lớp và các lớp
chuyên. Để vào trang mạng của Trường, Quý vị có thể đơn giản vào
google tìm ‘St. Paul’s Sunshine West’ hoặc gõ địa chỉ
http://www.spsunshinewest.catholic.edu.au . Từ đó, Quý vị cần phải
nhấp chọn ‘Student Intranet’. Sau đó trên thanh phía tay phải trên
cùng, Quý vị bấm vào ‘Home Learning’ để vào xem các bài học.

SeeSaw cho Học Sinh

Nếu Quý vị đã có SeeSaw Class app, học sinh có thể vào đó bằng mã
duy nhất của em đã được Cô Louise Collison gửi qua email. Nếu Quý
vị chưa có app này, Quý vị có thể vào trong lớp của con bằng cách vào
trang https://web.seesaw.me/ trên internet (dung Chrome, Safari,
Internet Explorer, Firefox) và bấm vào ‘Log In’, bấm ‘I am a Student’
và sau đó nhập mã của học sinh đã được gửi qua email (xin nhớ để
khoảng trống đúng các chỗ!).

XỔ SỐ PHỤC SINH
Xin cám ơn các gia đình đã trao tặng cho giải thưởng Xổ Số và những
người đã mua vé số. Những người đoạt giải Xổ Số Phục Sinh là
Victoria (JMD), Alexia (JMK) & Yianna (PJM) Apostolikas; Jack Meilak
(JLH) và Holly ANdrwes (SCC). Chúng tôi sẽ liên lạc với các gia đình
này để sắp xếp thời gian đến nhận giải thưởng của họ.

ĐƠN GHI DANH CHO LỚP PREP NIÊN HỌC 2021
Đơn ghi danh cho Lớp Prep 2021 hiện đang được tiếp nhận.
Chúng tôi khuyến khích quý phụ huynh/giám hộ nào chưa ghi
danh cho con học Lớp Prep 2021 thì hãy nộp đơn. Quý vị có thể
tải đơn ghi danh từ trên trang mạng của Trường. Tất cả các buổi
thông tin đã bị hủy – chúng tôi vẫn đang nhận đơn ghi danh. Xin
hãy scan và gửi email đơn ghi danh của con quý vị cho Cô Leanne
Andrew tại địa chỉ landrew@spsunshinewest.catholic.edu.au .
Chúng tôi sẽ phỏng vấn các gia đình vào khoảng cuối năm nay.
SKOOLBAG APP
Qua Ứng dụng (App) này, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị các thông
tin về các sinh hoạt sắp diễn ra, những thay đổi về thời khóa biểu,
giấy ưng thuận đi dã ngoại, bản tin trường học và các thông báo khẩn
khác. Quý vị cần phải có email để mở tài khoản trên Skoolbag app.
Đối với người sử dụng Android và iPhone:
 Hãy tìm ‘Skoolbag’ trong Google play store hoặc App store và tải
nó vào điện thoại, máy tính hoặc tablet.
 Mở app này ra, và vào ‘add our school’ gõ chữ “ST. PAUL’S
SUNSHINE WEST” và Quý vị đã có thể dùng!
• Để cài đặt cảnh báo: Bấm chọn “Groups”, sau đó chọn
“Add/Remove Groups” và tìm cấp lớp của con Quý vị.
• Để cập nhật những thay đổi của Quý vị: Bấm chọn “eForms”, sau
đó chọn “Change of Details” và hoàn chỉnh mẫu đơn.
• Để thông báo con vắng học: Bấm chọn “eForms”, sau đó
“Absentee Form” và hoàn chỉnh mẫu đơn.

