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NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ
Thứ Ba, 01 tháng 12:
Thứ Sáu, 04 tháng 12:
Thứ Sáu, 11 tháng 12:
Thứ Hai, 14 tháng 12:
Thứ Hai, 14 tháng 12:
Thứ Tư, 16 tháng 12:
Thứ Năm, 28/01/2021:

Gian hàng Đồng Phục Cũ – 2.45pm – 3.15pm (Xin lưu ý đã thay đổi ngày)
Ngày Trường Đóng Cửa – Lập Kế Hoạch cho Niên học 2021
Ngày Vui Chơi Bên Ngoài của Học sinh Lớp 6 – Thông tin thêm sẽ được gửi sau
Buổi Định Hướng Nhận Lớp cho Lớp 1-Lớp 6 Niên Học 2021, Học bạ được gửi về nhà.
Đặt lịch hẹn trên mạng cho buổi Đối thoại Học tập (Họp Phụ huynh) mở sổ từ 4pm
(Thông tin thêm sẽ được gửi đến sau)
Trường Kết thúc Niên học 2020 vào lúc 1pm – Học sinh có thể mặc quần áo thường
Các buổi Đối thoại Học tập từ 8.45am đến 7pm – Học sinh không học

Quý Gia đình thân mến!
Cô Lan Nguyễn sẽ đi nghỉ từ ngày thứ Tư này cho hết niên học này
vì Cô sẽ có cuộc phẫu thuật nhỏ. Chúng ta chúc Lan mọi điều tốt
đẹp nhất cho việc hồi phục của Cô và mong gặp lại Cô năm 2021.
Chủ Nhật tuần tới là Chủ Nhật đầu tiên của Mùa Vọng. Vào Chủ
Nhật này, Ngọn Nến Mùa Vọng đầu tiên sẽ được thắp lên trên
vòng hoa Mùa Vọng. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị
cho sự ra đời của Chúa Giêsu vào Ngày Giáng Sinh. Đây là lúc để
suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh. Chúng ta đã sẵn sàng
cho Giáng Sinh chưa? Tôi khuyến khích tất cả các gia đình tham
gia các phụng vụ mùa Vọng tại Nhà thờ St. Paul trong các cuối
tuần sắp tới. Cùng với việc gia tăng số người được cho phép tham
dự các Thánh lễ cuối tuần, Quý vị có khi có cơ hội tham dự một
trong các Thánh Lễ. Bằng cách này, chúng ta sẽ sẵn sàng đón Chúa
Giêsu Ky-tô đến. Các học sinh khối Lớp 3&4 sẽ dẫn dắt Tuần 1 của
buổi tập họp Mùa Vọng toàn trường vào ngày thứ Sáu – băng hình
sẽ được chia sẻ với tất cả các lớp vào lúc 2.30pm vì phim đã được
quay trước ngày thứ Sáu. Chúng tôi mong sẽ chia sẻ phim này lên
SeeSaw cho mọi người trong cộng đồng chúng ta đều được xem.
Xin cám ơn các gia đình đã hoàn thành học phí cho niên học 2020.
Nếu Quý vị chưa làm điều đó, xin đảm bảo rằng tất cả tài khoản
phải được trả hết càng sớm càng tốt. Xin hãy gặp tôi nếu Quý vị có
bất cứ lo lắng gì về việc trả tiền tài khoản của Quý vị.
Cám ơn các gia đình đã đưa con đến tham dự buổi Chuyển tiếp
Lớp Prep 2021 vào tuần trước. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ gửi thư
về nhà qua bưu điện về tên giáo viên của con quý vị vào cùng thời
điểm học sinh Lớp 1-6 biết được giáo viên niên học 2021 của em.
Xin cám ơn tất cả nhân viên đã giúp tổ chức cho các buổi Chuyển
tiếp – Cô Janelle Micallef, Cô Mareta Parsons, Cô Leanne Andrew,
Cô Kara Hande, Cô Tania MacCarthy, Cô Teagan Biddlestone, Cô
Laura Cook, Cô Kim Mullett. Sự trợ giúp của họ rất được coi trọng.
Cửa hàng Đồng phục Cũ sẽ được mở cửa từ 2.45pm – 3.15pm vào
thứ Tư (02/12). Đây sẽ là lần cuối cùng cửa hàng mở cửa vào năm
2020. Có nhiều món đồ đồng phục để mua với giá $5/món. Xin
cám ơn Effie Ross và Camelia Ghisa đã mở cửa hàng này cho các
gia đình của chúng ta.
Như đã thông báo trước đây, chúng ta buộc phải hủy Đêm Thánh
Nhạc trong năm nay. Chung toàn trường, chúng ta sẽ có các buổi
cầu nguyện mùa Vọng để chuẩn bị cho Giáng Sinh.
Xin nhắc nhở là chúng tôi có thể tổ chức lễ Tốt nghiệp cho Học
sinh Lớp 6 của chúng ta – tuy nhiên sẽ không có thành viên trong
gia đình được phép tham dự. Chúng tôi sẽ quay phim Lễ Tốt
Nghiệp vào ngày thứ Hai (07/12) và sau đó đăng nó lên trang
mạng cho các gia đình xem vào lúc 7pm thứ Năm (10/12). Tất cả
học sinh Lớp 6 sẽ phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè
đến Trường vào ngày này.
Xin lưu ý học sinh được nghỉ học vào thứ Sáu (04/12) vì tất cả các
giáo viên sẽ lập kế hoạch cho niên học 2021.
Chúc Quý vị một tuần tuyệt vời!
Chào thân ái!
Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

XỔ SỐ GIÁNG SINH
Vé số cho chương trình Xổ số Giáng sinh sẽ được gửi về gia đình
ngày hôm nay. Mỗi vé giá $1 và có 10 vé trong một tập. Chúng tôi
khuyến khích Quý vị bán hết một tập vé số!
Xin cám ơn các gia đình đã nộp lại vé số. Cũng xin cám ơn những
đóng góp tuyệt vời cho các giải thưởng xổ số dành cho Asylum
Seeker Resource Centre (ASRC) và St. Vincent de Paul Society.
Xin ủng hộ chúng tôi bằng cách mua vé số. Chương trình xổ số sẽ
được rút thăm vào thứ Hai (07/12). Tất cả vé số và tiền phải
được nộp cho Trường trước ngày thứ Năm (03/12).
NGÀY CHUYỂN TIẾP CHO HỌC SINH LỚP 6 - Thứ Sáu (27/11)
Thứ Sáu này (27/11), các em học sinh Lớp 6 sẽ tham gia vào Ngày
Chuyển Tiếp nhằm giúp chuẩn bị cho các em chuyển tiếp từ tiểu
học lên trường trung học. Trong suốt ngày này, học sinh sẽ tham
gia vào nhiều sinh hoạt mang tính đồng đội cũng như buổi Q&A
(Hỏi-Đáp) trong đó học sinh của Trường Trung Học sẽ trả lời các
câu hỏi của các em. Chúng ta sẽ có các chuyến tham quan qua màn
ảnh để tìm hiểu nhiều trường học và thảo luận các cách thức ứng
phó với nhiều loại cảm xúc khác nhau sẽ có trong quá trình
chuyển tiếp này. Chúng tôi công nhận rằng niên học này rất là khó
khăn và chuyến hành trình chuyển tiếp này có khi rất quá tải, vì
thế chúng tôi cố gắng cung cấp cho các em này những cầu nối
quan trọng với trường trung học mới của em bằng cách thiết lập
các mối quan hệ xã hội và phát triển các phương thức đối phó với
sự thay đổi này.
KHỐI LỚP PREP VÀ 1/2 GỬI THƯ CHO SANTA
Quý phụ huynh của Lớp Prep và Lớp 1&2 thân mến
Tuần này lớp của con Quý vị sẽ đi bộ đến thùng thư để gửi thư
cho Santa. Nếu Quý vị có bất cứ thắc mắc gì, xin hãy liên lạc với
giáo viên của con Quý vị.
Xin cám ơn! Các Giáo viên khối Lớp Prep & ½
CÁC NGÀY BAN BÍ TÍCH TRONG NIÊN HỌC 2021
Các ngày cử hành các Bí tích trong niên học 2021 là:
Bí tích Giải Tội (Lớp 3 và 4): Thứ Ba (16/03) lúc 7pm – Trường
St. Paul
Bí tích Thánh Thể (Lớp 3 và 4): Chủ Nhật (23/05) lúc 12pm –
Nhà Thờ St. Paul
Bí tích Thêm Sức (Lớp 5 và 6): Thứ Năm (16/09) lúc 7pm –
Nhà Thờ St. Paul
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2021
Sau đây là những ngày rất quan trọng cho TẤT CẢ các học sinh sẽ
lên học trường trung học năm 2023 – học sinh hiện đang học
Lớp 4. Nếu đơn ghi danh vào Trường Trung Học Công Giáo không
được nộp trước thứ Sáu 20/08/2021 thì con quý vị sẽ không
được nhận vào trường mà quý vị muốn.
 20/08/2021: Hạn chót nộp Đơn ghi danh vào Trường
Trung Học Công Giáo Lớp 7 niên học 2023 – Học sinh đang
học Lớp 4.

 14/10/2021: Thư chấp nhận cho học sinh sẽ học Lớp 7 2023 được gửi về nhà.
 12/11/2021: Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp nhận thư
mời nhập học của Trường Trung Học.

