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ST. PAUL’S PRIMARY SCHOOL 
 

  
A.B.N. 23 073 655 340 

Phone: 9363 1568 
Fax: 9363 7368 

Email: principal@spsunshinewest.catholic.edu.au 
 
 
 

Kính gửi quí Gia Đình, 
 

Tôi xin quý vị hãy cầu nguyện cho Cô Kim Mullett và gia đình bởi Dì của Cô 
vừa qua đời ở Ireland vào tuần rồi. Chúng tôi xin thành thật gửi lời chia buồn 
đến Kim và gia đình cô. 
 

Tuần rồi chúng tôi đã đón chào các học sinh Lớp Prep, 1 và 2 trở lại trường. 
Thật tuyệt vời khi nhìn thấy các em bước vào cổng trường với nụ cười hớn 
hở trên gương mặt. Có nhiều nhân viên đã ra cổng đón chào các em trở lại. 
Và máy phun bọt xà phòng đã được bắn ra rất ngoạn mục. Xin gửi lời cám ơn 
đến các gia đình qua sự hợp lực đối với việc thay đổi giờ giấc đưa đón con 
em. Các học sinh đã thật sự ổn định tại trường – các em đã vui chơi với bạn 
bè và tham gia với giáo viên trong lớp. 
 

Xin nhắc lại rằng tất cả các gia đình phải mang trả lại bất cứ dụng cụ điện tử 
nào mà quí vị đã mượn trong hai tuần qua. Học sinh Lớp Prep, 1 và 2 cho đến 
bây giờ đã phải trả lại bất cứ dụng cụ điện tử đã mượn. Các học sinh Lớp 3, 4 
5 và 6 phải trả lại bất cứ dụng cụ điện tử đã mượn kể từ Thứ Ba tuần tới, 9 
tháng 6. Chúng tôi yêu cầu quí vị trả lại bất cứ dụng cụ điện tử trong khoảng 
từ 9.00am đến 1.30pm. Khi quí vị đến văn phòng, xin quí vị nhớ tuân theo 
luật giữ khoảng cách đứng cách xa nhau. 
 

Chúng tôi rất mong chào đón các học sinh Lớp 3, 4, 5 và 6 trở lại trường vào 
Thứ Ba tuần tới – xin nhớ rằng học sinh nghỉ học vào Thứ Hai ngày 8 vì ngày 
này là ngày nghỉ Lễ Sinh Nhật Nữ Hoàng. Trong một vài ngày sắp tới, chúng 
tôi sẽ gửi về nhà sự sắp xếp việc đưa đến và đón về từ đây cho đến cuối học 
kỳ. Việc này bao gồm cả giờ đón học sinh so le vào cuối ngày. 
 

Trong vài tuần sắp tớp, tôi hy vọng có thể xác nhận lịch trình mới cho các sự 
kiện mà chúng tôi đã phải hủy bỏ trong học kỳ này. Việc này bao gồm các 
ngày cho Rước Lễ Hòa Giải và Rước Lễ Lần Đầu. Trước khi chúng tôi xác 
nhận bất cứ ngày nào, chúng tôi cần phải biết được sự thay đổi về các luật 
nghiêm cấm mà chúng ta hiện đang tuân theo. Một khi chúng tôi có thêm 
thông tin nào, tôi sẽ chuyển đến tất cả các gia đình. 
 

Xin nhớ rằng học sinh sẽ mang học bạ của các em về nhà vào Thứ Sáu 19 
tháng 6. Như đã thông báo trước đây, chúng ta sẽ không có các buổi Đối 
Thoại Học Tập để thảo luận về nội dung học bạ của con quý vị. Nếu Quý phụ 
huynh muốn thảo luận nội dung học bạ của con mình với giáo viên của con, 
xin gửi email cho giáo viên trước ngày Thứ Hai 22 tháng 6 và giáo viên sẽ gọi 
điện cho quí vị.  
 

Xin lưu ý rằng học sinh nghỉ học vào Thứ Hai tới 8 tháng 6 vì ngày này là 
ngày nghỉ Lễ Sinh Nhật Nữ Hoàng. 
 

Học Kỳ 2 kết thúc vào Thứ Sáu 26 tháng 6 lúc 1.00pm. Các học sinh có thể 
mặc đồ thường phục bởi vì đây là ngày cuối của học kỳ. Giữ Trẻ Sau Giờ Học 
sẽ vận hành từ 1.00pm đến 6.00pm vào ngày này. Học Kỳ 3 bắt đầu vào Thứ 
Hai 13 tháng 7 lúc 8.40am. 
 
 
 

Kính chúc quí vị có một tuần lễ thật đẹp. 
 
Kính chào, 
 
Damian Casamento 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Links Street 
West Sunshine,  
Vic. 3020 
 

 

HỌC KỲ 2 
TUẦN 08: Thứ Hai, 01 tháng 06 năm 2020 

TUẦN TRA THI HÀNH LUẬT CẤM ĐẬU XE  
Hội Đồng Thành Phố Brimbank đã thông báo rằng họ sẽ 
thi hành luật cấm đậu xe chung quanh trường từ bây giờ 
khi trường đã trở lại. Xin quí vị nhận thức rằng tất cả các 
luật cấm đậu xe chung quanh St. Paul’s phải được thừa 
hành. Xin chắc chắn rằng quí vị tuân theo tất cả những 
luật cấm đậu xe và luật lệ giao thông để đảm bảo rằng 
Cộng Đồng St. Paul’s được an toàn. 
 

ĐƠN GHI DANH CHO LỚP PREP NIÊN HỌC 2021 
Đơn ghi danh cho Lớp Prep 2021 hiện đang được tiếp 
nhận. Tôi khuyến khích những phụ huynh/giám hộ nào 
chưa ghi danh cho con vào Lớp Prep niên học 2021 thì 
hãy làm ngay. Quý vị có thể tải đơn ghi danh từ trang 
mạng của trường. Chúng tôi sẽ thực hiện các buổi Phỏng 
vấn Lớp Prep vào tuần cuối của Học Kỳ 2 - thư thông báo  
về lịch hẹn phỏng vấn đã được gửi về. Xin lưu ý rằng Quý 
vị phải đem theo con đến cuộc phỏng vấn này. Nếu Quý vị 
biết ai có ý muốn ghi danh cho con học Trường St. Paul, 
xin hãy cho họ biết có băng hình tham quan trường trên 
trang mạng của trường chúng ta trong mục “Enrolment 
Information”. Có nhiều thông tin khác trong trang này có 
liên quan đến việc ghi danh. Xin hãy scan và email Đơn 
ghi danh cho Cô Leanne Andrew tại email 
landrew@spsunshinewest.catholic.edu.au hoặc Quý vị có 
thể nộp đơn này tại Văn phòng.  
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2020 
Sau đây là những ngày rất quan trọng cho TẤT CẢ các 
học sinh sẽ lên học trường trung học năm 2022 – học 
sinh hiện đang học Lớp 5. Nếu đơn ghi danh vào Trường 
Trung Học Công Giáo không được nộp trước thứ Sáu 
21/08/2020 thì con quý vị sẽ không được nhận vào 
trường quý vị muốn. 
 21/08/2020: Hạn chót nộp Đơn ghi danh vào 

Trường Trung Học Công Giáo Lớp 7 niên học 2022 – 
Học sinh đang học Lớp 5. 

 15/10/2020: Thư chấp nhận cho học sinh sẽ học 
Lớp 7  2022 được gửi về nhà. 

 06/11/2020: Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp 
nhận thư mời nhập học của Trường Trung Học.  

 

TÀI TRỢ CHO CẤM TRẠI, THỂ THAO VÀ THAM QUAN 
Tài Trợ cho Cấm Trại, Thể Thao và Tham Quan là tài trợ 
mới của chính phủ hầu hỗ trợ các gia đình để trả cho các 
chi phí như đi tham quan, cấm trại và các sinh hoạt thể 
thao học đường. Những phụ huynh có thẻ Health Care và 
Pensioner Concession được hợp lệ nhận $125. Nếu quí vị 
cảm thấy mình hợp lệ để nhận số tiền này, xin hãy hoàn 
tất đơn xin tài trợ CSEF và nộp lại cho Văn Phòng cùng 
với bản sao của thẻ Centrelink.  
 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

Thứ Hai, 08 tháng 06:  Ngày Nghỉ Lễ Sinh Nhật Nữ Hoàng – Học sinh không đi học 
Thứ Ba, 09 tháng 06: Học sinh các Lớp 3, 4, 5 và 6 trở lại Trường 
Thứ Sáu, 19 tháng 06: Học bạ được gửi về nhà 
Thứ Hai, 22 tháng 06: Phỏng Vấn Lớp Prep 2021 
Thứ Ba, 23 tháng 06: Phỏng Vấn Lớp Prep 2021 
Thứ Tư, 24 tháng 06: Phỏng Vấn Lớp Prep 2021 
Thứ Sáu, 26 tháng 06: Học kỳ 2 kết thúc lúc 1pm 
Thứ Tư, 26 tháng 08: Chụp hình toàn Trường – Ngày Mới  
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