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NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ
Thứ Sáu, 04 tháng 09: Ngày Hội Thể Thao Trực Tuyến của Trường St. Paul – Thông tin thêm sẽ được gửi ra sau.
Thứ Sáu, 18 tháng 09: Kết thúc Học kỳ III – (Xin lưu ý rằng ngày này sẽ được Chính phủ Bang xác nhận vào đúng thời điểm.)
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!

NGÀY THỂ THAO TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG ST. PAUL

Vào tuần trước, Cô Jan Keogh là Hiệu Trưởng thành lập của Trường
St. Francis of Assisi ở Tarneit đã qua đời. Jan giữ nhiều chức vụ
trong nền Giáo dục Công Giáo – giáo viên, hiệu trưởng và cố vấn
cho hiệu trưởng với Văn phòng Giáo Dục Công Giáo ở Melbourne.
Jan đã khánh thành Trường St. Francis of Assisi vào năm 2012 và
rời Trường vào tháng 06/2018. Qua nhiều năm làm việc tại
Catholic Education, Cô đã để lại ấn tượng nơi trái tim của nhiều em
học sinh. Tôi xin Quý vị nhớ và cầu nguyện cho Jan, gia đình và bạn
hữu của Cô, và tất cả mọi người trong Cộng đồng Trường St.
Francis of Assisi.

Như Quý vị đã biết, chúng ta đã dự định tổ chức ngày Thể thao
thường niên vào ngày 07/08. Hi vọng rằng chúng ta sẽ có thể tổ
chức một số sinh hoạt vào ngày thể thao vào học kỳ sau nhưng
trong lúc này chúng ta sẽ có ngày Thể thao Trực tuyến vào thứ Sáu
(04/09). Các học sinh sẽ tham dự nhiều sinh hoạt – một số có điểm
và một số để cho vui. Điểm số sẽ được cho vào tổng điểm của đội
nhà em tại ngày hội thể thao thực tế vào Học kỳ 4. Trong tuần, học
sinh có thể thực tập các sinh hoạt thể thao có cho điểm. Vào ngày
thể thao, học sinh được khuyến khích mặc quần áo theo màu của
đội mình và nộp lại điểm tốt nhất của em và bất cứ video nào mà
em đã tạo ra. Hy vọng rằng thời tiết sẽ tốt và em có thể cùng ăn bữa
trưa dã ngoại thay thế cho bữa ăn xúc xích nướng thường lệ của
trường chúng ta! Các cuộc gặp trên Google Meet vẫn tiến hành theo
thời khóa biểu, nhưng ngày thể thao sẽ thay thế cho tất cả các bài
học khác trong ngày này. Thông tin thêm và các video sẽ được chia
sẻ trên SeeSaw vào tuần tới.

Đoạn Kinh thánh ngày hôm qua bao gồm câu nói nổi tiếng của Chúa
Giê-su sau đây: “Vậy Ta nói cho con biết: Con là Phê-rô và trên đá
này Ta sẽ xây Hội Thánh của Ta (Mt 16:18). Những lời nói này
của Chúa Giê-su đã làm cho Phê-rô trở thành lãnh đạo đầu tiên của
Giáo Hội Công Giáo – kết quả Phê-rô đã là vị Giáo Hoàng đầu tiên.
Các môn đệ của Chúa Giê-su suy ngẫm về những trải nghiệm của họ
với Chúa Giê-su và đưa ra những phán đoán khác nhau về Chúa
Giê-su là ai. Tuy nhiên, chính Phê-rô là người đã nói rằng Chúa Giêsu là sự tiết lộ về Thiên Chúa cho trần gian. Đây là một tuyên xưng
đức tin vĩ đại và nền tảng mà Giáo Hội đã được hình thành nên. Sau
đó, Phê-rô đã được Chúa Giê-su trao quyền năng đặc biệt là giữ
chìa khóa vào Nước Thiên Đàng. “Ta sẽ trao cho con chìa khóa
nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm
buộc; sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở” (Mt
16:19). Sự nhận biết về việc Chúa Giê-su là ai của Thánh Phê-rô là
do Thiên Chúa tiết lộ cho con người.
Tôi tiếp tục kinh ngạc về các bài làm mà các em học sinh đã hoàn
thành khi Học tại Nhà. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế mà các
em đã cố gắng hết sức mình cùng với sự giúp đỡ của gia đình các
em. Tôi đã tham gia nhiều cuộc gặp gỡ trên Google Meet trong vài
tuần qua – thật tuyệt vời khi nhìn thấy các em học sinh có nụ cười
rạng rỡ trên khuôn mặt. Tôi cũng đã có rất nhiều lời góp ý tích cực
về các nhóm học nhỏ trên Google Meet nữa. Tôi khuyến khích tất
cả học sinh tham gia các cuộc gặp cả lớp và theo nhóm nhỏ trên
Google Meet. Thông tin về ngày và giờ của các cuộc gặp trên Meet
được đăng trên SeeSaw.
Tại thời điểm này, chúng ta chưa được thông báo khi các Giới hạn
Mức độ 4 sẽ được nới lỏng và khi nào học sinh có thể quay trở lại
trường học. Ngay khi Chính phủ Bang và Văn phòng Giáo dục Công
Giáo Melbourne thông báo cho chúng tôi, tôi sẽ thông báo ngay cho
Quý vị biết. Tôi muốn cám ơn tất cả Quý vị vì đã giúp đỡ cho con
mình trong thời gian rất khó khăn này. Sự trợ giúp của Quý vị, và
công việc của tất cả các giáo viên, đã mang đến cho các em học sinh
những cơ hội học tập tốt nhất trong khi học tại nhà.
Chúng ta rất mong đến Ngày Hội Thể Thao Trực Tuyến sẽ diễn ra
vào thứ Sáu (04/09). Thông tin thêm sẽ sớm được gửi đến Quý vị.
Sẽ có rất nhiều điều thú vị!!!
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

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.

CẦN THÊM THÔNG TIN VỀ AN TOÀN TRÊN MẠNG?
Hãy tham gia một trong những buổi hội thảo trên mạng của Ủy
ban An toàn trên Mạng (eSafety Commission) dành cho phụ
huynh và giám hộ hoàn toàn miễn phí.
Các buổi hội thảo trực tuyến này tìm hiểu về những kết quả nghiên
cứu mới nhất và đây là cách tuyệt vời để phụ huynh có thể học biết
cách giúp cho con mình phát triển các kỹ năng để được an toàn hơn
khi trên mạng.
Tất cả các buổi hội thảo do các chuyên gia giáo dục về an toàn mạng
dẫn dắt.
Hướng dẫn dành cho phụ huynh của eSafety về các ứng dụng
phổ biến dẫn dắt phụ huynh vào xem TikTok, Instagram, Snapchat
và YouTube. Buổi hội thảo dài 1 giờ này thích hợp cho phụ
huynh/giám hộ.
Buổi hội thảo này sẽ bao gồm các nội dung:
• Các ứng dụng phổ biến hay được người trẻ sử dụng
• Xem xét một số trường hợp, kết quả nghiên cứu, và lời khuyên
có chủ đích
• Những địa chỉ cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ.

Các ngày hội thảo:
• Thứ Ba (08/09) lúc 12:30pm
• Thứ Tư (09/09) lúc 7:30pm
• Thứ Năm (10/09 lúc 12:30pm
Hãy đăng ký tại đây (quét mã QR này).

https://www.esafety.gov.au/parents/webinars

