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Quý Gia đình thân mến!
Tôi xin Quý vị hãy nhớ và cầu nguyện cho gia đình của bốn cảnh sát đã bị giết chết vào
tuần trước khi đang làm nhiệm vụ. Cảnh sát viên Glen Humbhris, Đội Trưởng Lynette
Taylor, Cảnh sát viên cấp cao Kevin King và Cảnh sát viên Joshua Prestney đi làm việc
vào sáng thứ Tư nhưng đã không thể trở về nhà vào tối hôm đó. Các cảnh sát luôn có
mặt để bảo vệ chúng ta an toàn – họ làm điều này trong những tình cảnh khó khăn và
nguy hiểm nhất. Chúng ta xin gửi lời an ủi đến tất cả những người trong Lực lượng
Cảnh sát đang khóc thương những đồng nghiệp này.
Hôm qua là Chủ Nhật thứ 3 mùa Phục Sinh. Bài đọc Thánh kinh được trích từ sách
Luca 24 – Khi Chúa Giê-su hiện ra với 2 môn đệ trên đường đến Emmau. Đây là một
trong các đoạn Kinh Thánh mà tôi thích nhất. Hai môn đệ đang trên đường đi đến
Emmau chỉ một vài ngày Chúa Giê-su bị đóng đinh thì một người đàn ông thứ ba “tiến
lại gần các ông.” Họ đi bộ cùng nhau và trao đổi về cuộc đời của Chúa Giê-su Thành
Nazaret và về Ngài có lẽ đã sống lại ra sao sau khi người ta đã tìm thấy ngôi mộ trống
không của Ngài. Khi họ đến thành Emmau, hai người môn đệ mời Chúa Giê-su ở lại
dùng bữa với họ. Khi Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ bánh ra thì
hai môn đệ đã nhận ra đó chính là Chúa Giê-su. Họ nói “Không phải tim chúng ta đã
cháy bỏng khi Ngài trò chuyện với chúng ta trên đường sao”. Khi tôi đến viếng Đất
Thánh vào năm ngoái, chúng tôi đã ghé thăm một nhà thờ đã được xây lên để ghi nhớ
câu chuyện Kinh thánh này. Nhà thờ St Mary of the Resurrection ở vùng Abu Gosh, là
một thành phố ở phía tây của thành Giê-su-sa-lem. Đây là một nhà thờ rất thánh
thiêng để công nhận về câu chuyện tuyệt hay về Chúa phục sinh đã được nhận ra như
thế nào khi bẻ bánh. Hy vọng rằng trong những tuần qua Quý vị đã chứng kiến được
Chúa phục sinh trong đời sống hằng ngày của mình.
Tôi tiếp tục kinh ngạc về các em học sinh đã học ở nhà tốt như thế nào. Những bài làm
mà tôi đã xem đã được làm xong và đăng trên SeeSaw cho tôi thấy được là các em đã
học chăm chỉ như thế nào và các thành viên trong gia đình các em đã giúp cho các em
nhiều biết bao. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy các gia đình học Thể dục cùng nhau. Tôi
thật cảm động vì thấy các anh chị em trong gia đình cùng hỗ trợ và giúp nhau như thế
nào. Tôi hiểu rằng đây là thời điểm đầy thách đố. Tôi cũng biết rằng một số gia đình có
lẽ gặp phải khó khăn giúp cho con làm bài ở nhà. Tôi khuyến khích Quý vị hãy cố hết
sức mình. Nếu Quý phụ huynh và con gặp phải bất cứ khó khăn gì, xin hãy gửi email
cho giáo viên của con. Nếu Quý vị cần phải giảm số bài mà con phải làm thì cũng được.
Chúng tôi khuyến khích con quý vị làm bài càng nhiều càng tốt tùy theo tình cảnh gia
đình của Quý vị. Chỉ có phụ huynh mới biết con mình có thể làm được điều gì. Trong
cương vị trường học, chúng tôi không cho Quý vị chính xác thời gian phải hoàn thành
các bài học. Chúng tôi cho Quý vị tự quyết định – mọi điều chúng tôi yêu cầu là trước
hết con Quý vị phải đăng nhập vào SeeSaw vào buổi sáng và sau đó hoàn thành các bài
học trong bản nội dung học hằng tuần của em theo thời gian thích hợp với gia đình.
Tôi muốn nhắc cho các gia đình biết tại sao chúng ta phải quyến định cho các em học
tại nhà trong Học kỳ 2. Vào ngày 15/04, Bộ Trưởng Sức Khỏe Bang Victoria Tiến sĩ
Brett Sutton đã củng cố lý do phía sau chỉ thị yêu cầu tất cả học sinh có thể học ở nhà
phải học tại nhà. Ông phát biểu: ‘lời khuyên của tôi cho Chính phủ Victoria đã và tiếp
tục sẽ là phải làm chậm sự lây lan của coronavirus (COVID-19), trường học cần phải
tiến hành học từ xa trong học kỳ 2. Điều này xảy ra vì việc có hàng hiệu trẻ em và phụ
huynh tiếp xúc gần gũi với các giáo viên và trợ giáo dẫn đến nguy cơ gia tăng các ca
nhiễm coronavirus không những chỉ trong trường mà còn cho cả cộng đồng. Bằng việc
cho học sinh học từ xa, chúng ta góp phần vào việc giản cách thể chất và vì thế giúp cho
nỗ lực giảm lây nhiễm.’ Tôi xin cám ơn tất cả Quý vị vì những cố gắng Quý vị đã làm để
đảm bảo tất cả mọi người trong cộng đồng trường chúng ta được an toàn.
Xin nhắc nhở là Văn phòng Giáo dục Công Giáo đã quyết đình rằng các trường phải ghi
nhận điểm danh hằng ngày khi học trên mạng (học tại nhà). Xin hãy nhớ rằng mỗi
giáo viên sẽ đăng một thông báo vào sáng sớm trên SeeSaw vào lúc 8.45am. Quý vị
phải trả lời ở phần cuối của bài đăng này bằng tên của con quý vị trước 3pm, nếu
không con quý vị được cho là vắng học vào ngày đó. Các giáo viên sẽ nhập điểm danh
vào NForma vào lúc 3.15pm. Thông tin điểm danh này sẽ được ghi trong học bạ của
con quý vị.
Xin cám ơn Quý vị về mọi việc Quý vị đã làm trong thời gian tự cách ly này. Bằng việc
tất cả chúng ta đều làm đúng, chúng ta sẽ đảm bảo rằng những hạn chế tất cả chúng ta
đang gặp phải sẽ giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt.
Xin chúc Quý vị mọi điều tốt đẹp nhất trong suốt tuần lễ này.
Chào thân ái!
Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG
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HỌC NHẠC TRÊN MẠNG VỚI PMI HỌC KỲ NÀY
Các bài học đàn cùng với giáo viên trực tuyến trên
mạng sẽ được Viện Âm Nhạc Tiểu Học (PMI) tổ chức
cho cộng đồng trường chúng ta trong học kỳ 2 này.
Các bài học sẽ được truyền trực tiếp cùng với giáo
viên dạy nhạc tuyệt vời. Học sinh học đàn tại nhà
mình. Xin hãy ghi danh trên mạng và nhân viên sẽ
liên lạc trực tiếp với Quý vị để sắp xếp giờ học thích
hợp tại trang www.primarymusicinstitute.com.au .
Tất cả học phí, thông tin về nhạc cụ, giới hạn nhóm
tuổi… đều được cung cấp trong quá trình ghi danh.
Anh chị và phụ huynh cũng có thể ghi danh học – xin
hãy hỏi nhân viên Trường nhạc khi Quý vị trao đổi về
thời gian học đàn.
ĐƠN GHI DANH VÀO LỚP 7 NIÊN HỌC 2021 TẠI
TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP
Đơn ghi danh vào Trường Công Lập (Chính phủ) có
sẵn tại Văn phòng. Xin liên lạc cô Leanne Andrew tại
landrew@spsunshinewest.catholic.edu.au nếu Quý vị
muốn nhận đơn ghi danh qua email. Đơn hoàn chỉnh
cần phải được nộp trực tiếp cho Trường Công Lập
mà Quý vị đã chọn trước ngày thứ Sáu (15/05). Đơn
ghi danh này không nộp tại Trường St. Paul.

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 trang mạng của Trường
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 xem các bài học/bài tập.

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 học sinh đã được gửi qua email (nhớ để khoảng
trống đúng chỗ!).

SKOOLBAG APP
Qua Ứng dụng (App) này, chúng tôi sẽ cập nhật cho
quý vị 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 và thông báo khẩn khác. Quý vị
phải có email để mở tài khoản trên Skoolbag app.
Đối với người sử dụng Android và iPhone:
 Tìm ‘Skoolbag’ trong Google play store/App
store và tải 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: Chọn “Groups”, sau đó chọn
“Add/Remove Groups” và tìm lớp của con.
 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.

