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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 
 
 
 

Quý Phụ huynh/Giám hộ thân mến! 
 

Các Trường Công Giáo Giáo Phận Melbourne (tiếng 
Anh viết tắt là MACS – trước đây là Phòng Giáo Dục 
Công Giáo Melbourne) mừng Tuần lễ Giáo dục Công 
Giáo năm nay từ ngày 14 – 21 tháng 03. Tuần lễ Giáo 
Dục Công Giáo là dịp dành cho tất cả các trường Công 
Giáo thuộc Giáo Phận Melbourne mừng bản sắc Công 
Giáo của họ, vai trò then chốt của họ trong cộng đồng 
địa phương và thế mạnh của lĩnh vực này. Trong năm 
nay, chúng ta cũng mừng kỷ niệm 200 năm Giáo dục 
Công Giáo ở nước Úc. Đây là thành tựu tuyệt vời mà 
chúng ta nên cảm thấy rất tự hào. Nền Giáo dục Công 
Giáo ở Úc đã trải qua nhiều thử thách trong những 
năm qua – thiếu trợ cấp ngân sách từ các Chính phủ 
tiểu bang và liên bang, số lượng học sinh ghi danh 
thấp do các vấn đề trên thế giới chỉ là tiêu biểu một 
vài thử thách. Chúng ta cần phải biết ơn đến tất cả 
lãnh đạo tôn giáo đã tiếp tục chiến đấu vì quyền lợi 
của trẻ em được giáo dục tại các trường Công Giáo. 
Đặc biệt là chúng ta nhớ đến Thánh Mary MacKillp đã 
tranh đấu quyết liệt để thành lập dòng Tỷ Muội Thánh 
Giuse – tên tiếng Anh được biết đến là The Josephites. 
Tôi xin cám ơn tất cả các gia đình của trường chúng ta 
vẫn tiếp tục ủng hộ cho nền Giáo dục Công Giáo. 
 

Xin chúc mừng các em học sinh đã được lãnh nhận 
Xưng tội Lần Đầu vào chiều nay. Buổi lễ thật tuyệt vời. 
Các em đã được Cô Peplow, Cô Rebecca, Cô Teagan, 
Cô Gagliardi, Cô Razi, Cô Borg, Cô Kathy, Cô Christine, 
Cô Clarke và Cô Celeste chuẩn bị rất chu đáo. Chúng ta 
xin cám ơn mọi điều họ đã làm để chuẩn bị cho Bí tích 
đặc biệt này. Cũng xin cám ơn Cha Rene, Cha Anthony 
và Cha Rowan đã giúp cho buổi lễ này và tất cả các 
nhân viên đã góp phần trợ giúp. 
 

Chụp hình toàn trường sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba 
(20/04) năm nay – tuần đầu tiên của Học kỳ 2. Học 
sinh cần phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè. 
Thông tin thêm sẽ được gửi ra trong học kỳ này. 
 

Học kỳ 1 kết thúc lúc 1pm thứ Năm (01/04). Học sinh 
có thể mặc đồ thường vào ngày này. Học kỳ 2 bắt đầu 
lúc 8.40am thứ Hai (19/04). 
 

Chúc Quý vị một tuần tuyệt vời! 
 

Chào thân ái! 
Damian Casamento  
HIỆU TRƯỞNG 
 

 

Links Street 
West Sunshine,  
Vic. 3020 
 

 

HỌC KỲ 1 
TUẦN 08: Thứ Hai, 15 tháng 03 năm 2021 

THỨ SÁU THÂN HỮU (NGÀY MẶC ĐỒ TÙY Ý) – Thứ Sáu này (19/03) 
Nhằm ra mắt Ghế Tình Bạn mới với cộng đồng Trường St. Paul, chúng ta sẽ mừng 
ngày Thứ Sáu Thân Hữu. Học sinh được khuyến khích mặc đồ màu sáng và sặc sỡ để 
mừng ngày này. 
Trong ngày này, học sinh sẽ tham gia những sinh hoạt đề cao tình bạn tại Trường St. 
Paul. Các em sẽ học về mục đích của Ghế Tình Bạn và các em có thể dùng nó như thế 
nào khi các em muốn có bạn mới. 
Chúng tôi tin rằng Ghế Tình Bạn này sẽ là tài sản tuyệt vời cho các em học sinh sử 
dụng để giúp các em kết bạn mới và tạo nên những kỷ niệm niên thiếu bền lâu. 
 

GHI DANH CHO LỚP PREP NIÊN HỌC 2022 
Đơn ghi danh cho Lớp Prep 2022 hiện đang được tiếp nhận. Chúng tôi khuyến khích 
quý phụ huynh/giám hộ nào chưa ghi danh cho con học Lớp Prep 2022 thì hãy nộp 
đơn. Xin liên lạc Văn phòng Trường để nhận đơn ghi danh. Chúng tôi tổ chức vài buổi 
thông tin cho phụ huynh/giám hộ Lớp Prep 2022. Buổi tiếp theo sẽ được tổ chức vào 
lúc 9.15am ngày thứ Tư (17/03). Xin báo cho những ai quan tâm biết được ngày này. 
Xin liên lạc với Văn phòng để thông báo nếu Quý vị sẽ đến dự buổi thông tin. 
 

VÉ SỐ PHỤC SINH – ĐÓNG GÓP CHO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ 
Xin cám ơn các gia đình đã nộp lại vé số đã bán được. Vé số sẽ được rút thăm vào thứ 
Tư (31/03). Xin hãy đóng góp Trứng Phục Sinh, kẹo sô-cô-la, kẹo ngọt và quà tặng 
cho Trường để làm thành giải thưởng trước ngày 23/03. Tất cả tiền và vé số phải 
được nộp cho Trường hạn chót thứ Hai (29/03). Cám ơn Quý vị liên tục ủng hộ cho 
Trường. 
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG NIÊN HỌC 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 5. 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 mong muốn. 
• 20/08/2021: Hạn chót nộp Đơn ghi danh vào Trường Trung Học Công Giáo 

Lớp 7 niên học 2023 – Học sinh hiện đang học Lớp 5. 
• 14/10/2021: Thư chấp nhận cho học sinh sẽ học Lớp 7 năm 2023 được gửi về 

gia đình. 
• 12/11/2021: Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp nhận thư mời nhập học của 

Trường Trung Học.  
 

CẦN THIỆN NGUYỆN VIÊN MAY CHO VỞ KỊCH CỦA TRƯỜNG!! 
Chúng tôi đang cần người có thể giúp khâu vá phục trang thảm diệu kỳ cho chúng tôi. 
Quý vị chỉ cần có thể may được vải thun và có sẵn máy may. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ cung 
cấp vải. Các hình hướng dẫn đính kèm đây (trang 2 của Bản tin) để Quý vị biết loại 
trang phục chúng tôi muốn; ‘thảm’ co giãn để nghệ sĩ nhí của chúng ta có thể di chuyển 
thoải mái. Nếu được, xin Quý vị liên lạc Văn phòng và để lại thông tin liên lạc của Quý 
vị, hoặc gửi email cho một trong hai chúng tôi tại  
rcullum@spsunshinewest.catholic.edu.au ; 
mmicallef@spsunshinewest.catholic.edu.au.  
 

Xin cám ơn!  
Rhiannon Cullum và Michele Micallef (Trưởng Ban Nghệ Thuật) 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

Thứ Tư, ngày 17 tháng 03: Buổi Thông Tin cho Lớp Prep 2022 – Trường St. Paul, 9.15am 
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 03: Thứ Sáu Thân Hữu – Học sinh có thể mặc quần áo sặc sỡ và sáng sủa – Không cần góp tiền từ thiện 
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 03: Buổi Vui Chơi Ngoài Trời với Gấu Bông của các Lớp PREP 
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 03: Buổi Cầu Nguyện tại Lớp JMD và JLH lúc 10am, Tập Họp Toàn Trường Lớp JMK lúc 2.30pm – (KKTD) 
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 03: Buổi Cầu Nguyện tại Lớp JRC và JJM lúc 10am, Tập Họp Toàn Trường Lớp SCF lúc 2.30pm – (KKTD) 
Thứ Ba, ngày 30 tháng 03: Buổi Thông Tin cho Lớp Prep 2022 – Trường St. Paul, 9.15am 
Thứ Năm, ngày 01 tháng 04: Tập Họp Toàn Trường Mùa Phục Sinh lúc 12pm – (KKTD). Kết thúc Học kỳ 1 vào lúc 1pm. Học sinh có 

thể mặc quần áo thường 
Thứ Hai, ngày 19 tháng 04: Học kỳ 2 Bắt đầu lúc 8.40am 
Thứ Ba, ngày 20 tháng 04: Chụp hình Toàn Trường – Thông tin thêm sẽ được gửi ra sau. 
Thứ Tư, ngày 21 tháng 04: Buổi Thông Tin cho Lớp Prep 2022 – Trường St. Paul, 9.15am 
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 04: Xưng tội tại Lớp MCD và MRB lúc 10am, Tập Họp Toàn Trường Lớp SSG lúc 2.30pm (KKTD) 
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 04: Xưng tội tại Lớp MTC và MRC lúc 10am, Tập Họp Toàn Trường Lớp JMD lúc 2.30pm (KKTD) 
Thứ Ba, ngày 04 tháng 05: Đêm Hội Thảo dành cho Gia đình về Bí tích Thánh Thể lúc 7pm – Trường St. Paul 
Thứ Ba, ngày 04 tháng 05: Bữa Điểm Tâm Mừng Ngày Nhớ Ơn Mẹ lúc 7.30am (Xác nhận sau) 
Thứ Năm, ngày 06 tháng 05: Gian hàng Mừng Ngày Nhớ Ơn Mẹ 
Thứ Sáu, ngày 07 tháng 05: Mừng Ngày Đa Văn Hóa 
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 05: Ban Bí Tích Thánh Thể (Rước Lễ Lần Đầu) lúc 12.30pm và 2pm tại Nhà Thờ St. Paul – Học sinh Lớp 3&4 
Ngày 22, 23, 24 tháng 06: Diễn Kịch ‘Aladdin’ của Trường St. Paul 
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