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NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ
Thứ Sáu, 09 tháng 10: Khóa sổ Đơn ghi danh vào Lớp 7 Niên học 2022 cho các Trường Trung Học Công Giáo – Học sinh hiện đang học
Lớp 5 của chúng ta.
Thứ Năm, 22 tháng 10: Chụp Hình Toàn Trường – ngày mới

Quý Gia đình thân mến!
Đây là một số thông tin về nhân viên: Anh Adam Fazekas sẽ đi thực
tập giảng dạy trong 3 tuần lễ sắp tới tại Trường Tiểu Học Epping.
Chúng ta chúc cho Adam mọi điều tốt đẹp nhất trong thời gian này.
Vào thứ Ba vừa qua, có lẽ nhiều người trong số Quý vị đã chứng kiến
thảm cảnh tại Beirut sau vụ nổ khủng khiếp. Số lượng người chết giờ
đây đã vượt quá 100 người. Hơn 4000 người bị thương và 300 000
người đã bắt buộc phải rời bỏ căn nhà đã bị phá hủy của họ, nhiều
người trong số đó là trẻ em. Trẻ em nằm trong số những người thiệt
mạng và hiện đang có mối lo ngại cho những người bị trấn thương vì
bị sốc và không có nơi trú ngụ. Điều này đã xảy ra khi có sự gia tăng ca
nhiễm coronavirus gần đây tại Beirut. Tôi xin Quý vị hãy nhớ và cầu
nguyện cho tất cả những người sống tại Beirut trong thời điểm rất
đau buồn này. UNICEF đã phát động chương trình tiếp ứng khẩn cấp
và đang kêu gọi sự ủng hộ tài chính nhằm đảm bảo việc họ có thể đủ
cung ứng cho những nhu cầu trực tiếp của những người bị ảnh hưởng
trong vụ này. Nếu Quý vị có thể đóng góp, xin hãy vào
https://www.unicef.org.au/appeals và bấm vào đường dẫn về Vụ nổ
tại Beirut (Beirut Explosion).
Vào thứ Bảy này (15/08), chúng ta mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên
Trời. Vào ngày lễ kính này, chúng ta nhớ đến sự tín trung của Thiên
Chúa đối với Mẹ Maria, và sự tín trung của Mẹ Maria đối với Thiên
Chúa. Chúng ta cầu xin với Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giê-su, Người giữ vị
trí đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta. Lễ Kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời
mừng niềm tin của chúng ta là xác và hồn của Đức Trinh Nữ Đầy Ơn
Phúc Maria đã được đưa về thiên đàng sau khi Người đã kết thúc cuộc
đời trần thế. Việc Đức Maria được đưa về trời được nhiều người xem
là việc hoàn tất lời hứa của Chúa Giê-su cho tất cả những đầy tớ trung
thành; nghĩa là chúng ta cũng sẽ được đón nhận vào vương quốc của
Thiên Chúa. Khi chúng ta cố gắng theo chân là người môn đệ như Mẹ
Maria, chúng ta cần phải nhớ đến tình yêu Thiên Chúa lôi kéo mỗi
người chúng ta lại với Người. Tôi khuyến khích Quý vị hãy đọc lời cầu
nguyện này vào ngày thứ Bảy để mừng ngày lễ kính đặc biệt này của
Mẹ Maria.
Lạy Cha trên trời
Mọi loài thụ tạo đều phải ca ngợi Cha vì mọi sự sống
và thánh thiêng đều đến từ Cha.
Trong kế hoạch khôn ngoan của Cha, người nữ đã cưu mang Đấng
Ky-tô trong cung lòng đã được đưa cả thân xác và linh hồn đến nơi
vinh hiển cùng Cha trên thiên đàng.
Xin cho chúng con theo gương Mẹ Maria khi suy ngẫm sự thánh
thiện của Cha và chung lời với Mẹ ngợi ca tình yêu bất tận của Cha.
Chúng con nguyện xin nhờ Đức Ky-tô Chúa của chúng con. Amen.

Tôi đã nói chuyện với Cha Chánh Xứ Rene và Ban Lãnh Đạo Trường về
việc ban Bí tích Thánh Thể và Giải tội mà chúng ta đã phải hoãn lại
trong năm nay. Chúng tôi đã đưa ra quyết định hủy cả hai Bí tích này
trong năm 2020 và sẽ cho các em học sinh Lớp 3 & 4 nhận lãnh Bí tích
Giải Tội và Thánh Thể vào năm 2021. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý
vị biết về các ngày này sau trong năm nay. Hy vọng rằng các em học
sinh Lớp 5 & 6 cũng sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào năm 2021.
Nếu Quý vị chưa ghi danh cho con học Lớp Prep niên học 2021 thì xin
hãy làm ngay. Xin hãy hoàn thành đơn ghi danh và nộp lại cho Văn
phòng càng sớm càng tốt.
Xin chúc Quý vị một tuần lễ tuyệt vời.
Chào thân ái!
Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

TRANG MẠNG MỚI CỦA TRƯỜNG ST PAUL
Đây là một tin rất vui: Trường chúng ta đã có trang mạng
mới! Xin mời Quý vị tự nhiên vào xem trang mạng mới này
tại https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/. Chúng tôi
nghĩ trang mới trông rất tuyệt vời và trang mạng này đã
được nâng cấp lên rất nhiều so với phiên bản cũ. Xin nhắc
nhở các em học sinh: các em vẫn có thể vào trang nội bộ
dành cho học sinh (Student Intranet) và tài khoản Google của
em bằng cách bấm vào đường dẫn ‘Student Intranet’ ở cuối
trang chủ mới của trường chúng ta (xem hình ở trang 2 Bản
tin tiếng Anh).
GOOGLE MEET (GẶP GỠ TRÊN GOOGLE)
Xin cám ơn tất cả Quý vị đã cố gắng vào Goolge Meet hôm
nay. Đây là lần dùng đầu tiên trên Google Meets và chúng ta
đã gặp phải vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, tôi thật sự hài lòng được
thấy nhiều học sinh kết nối với lớp của em trên mạng ngày
hôm nay. Dưới đây là một số nhắc nhở và gợi ý có thể giúp
cho Quý vị trong những lần gặp sau này.

1. Học sinh cần phải đăng nhập vào tài khoản email của em
tại ……@spsunshinewest.catholic.edu.au (chúng tôi gặp
một số vấn đề với các đăng nhập của học sinh Lớp Prep
ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ cố gắng xử lý cho lần sau).
2. Google Meet có thể được dùng cả trên iPad hoặc máy tính.
Xin hãy tải xuống ứng dụng miễn phí này nếu Quý vị đang
sử dụng iPad riêng của mình.
3. Goolge Meet sẽ không cho học sinh vào cuộc họp trước
giáo viên (vì thế đừng quá háo hức vào sớm).
4. Xin hãy xem trên SeeSaw trước ngày vào Google Meet vì
giáo viên của em sẽ đăng code (mã)/nickname mà em
phải dùng để vào.

Xin cám ơn mọi người đã cộng tác!
Josh Turner, Điều Hợp Viên Công Nghệ Thông Tin
CÁC NGÀY QUAN TRỌNG NĂM 2020 – ĐÃ CẬP NHẬT
Những ngày sau đây rất quan trọng cho TẤT CẢ học sinh sẽ
lên học trường trung học vào năm 2022 – những học sinh
hiện đang học Lớp 5 của chúng ta. Nếu đơn ghi danh cho
Trường Trung Học Công Giáo không được nộp trễ nhất là thứ
Sáu (09/10/2020) thì con Quý vị sẽ không được ghi danh
vào Trường mà Quý vị chọn. Chúng tôi không thể không nhấn
mạnh điều này cho đủ. Mỗi năm có những học sinh nằm
trong danh sách đợi tại Trường Trung Học Công Giáo mà em
chọn đã không nhận được thư cho chỗ học ở trường này.
 09/10/20: Khóa sổ đơn ghi danh Lớp 7 niên học 2022
tại Trường Trung Học Công Giáo – học sinh hiện đang
học Lớp 5 của chúng ta.
 01/12/20: Thư cho chỗ học được gửi đến học sinh sẽ
học Lớp 7 năm 2022
 15/12/20: Ngày hạn cuối cho các gia đình chấp nhận thư
cho chỗ học từ Trường Trung Học.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ VIỆC ĐẾN VĂN PHÒNG
Xin cám ơn Quý vị rất nhiều vì đã đeo khẩu trang nhằm đảm
bảo an toàn cho mọi người trong cộng đồng trường chúng ta
khi vào văn phòng trường học. Xin nhớ rằng không được có
hơn 3 người trong văn phòng vào bất cứ lúc nào và hãy đảm
bảo Quý vị luôn giữ dãn cách xã hội.
Xin thông báo rằng tất cả khách đến Trường giờ đây phải ký
vào sổ ghi chú khách đến thăm tại quầy tiếp tân khi vào
trường. Điều này sẽ giúp cho việc truy tìm liên lạc khi cần.

