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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! 
 

Xin chào đón mọi người đến với Học kỳ 2. Chúng ta sẽ có 
một học kỳ rất bận rộn, đặc biệt với việc vở kịch ‘Aladdin’ sẽ 
được biểu diễn vào cuối học kỳ này. Các em học sinh đang 
mong đợi đến các ngày diễn kịch vào các ngày 22, 23 và 24 
tháng 6. Xin lưu ý rằng thông tin về việc bán vé sẽ sớm được 
gửi về nhà. 
 

Trong kỳ nghỉ vừa qua, Cô Rhiannon Cullum đã kết hôn với 
vị hôn phu Hayden Micallef - chúng ta mong Rhiannon và 
Hayden có cuộc đời hạnh phúc và dài lâu bên nhau. Chúng ta 
mong được chào đón Cô Rhiannon Micallef trở lại Trường. 
Tuần này chúng ta chào đón Cô Nicole Azarnikow (Trưởng 
Ban An Sinh) và Cô Samantha Karigpolou (Giáo viên Lớp JPS 
vào các ngày thứ Năm và thứ Sáu) trở lại sau kỳ Nghỉ Hậu 
Sản. Chúng ta cũng hoan nghênh Cô Ellen Carroll – giáo viên 
toàn thời gian của Lớp SLS. Chúng ta cũng chào đón Cô 
Madelyn Byrne (Trợ Giáo) đến Trường St. Paul. Cô Amanda 
Gallus tiếp tục xin nghỉ phép trong học kỳ này. Cô Ellen 
McKitterick sẽ dạy môn Nghệ thuật Trực Quan trong học kỳ 
này. Chúng ta mong được chào đón Amanda trở lại Trường 
St. Paul vào Học kỳ 3. 
 

Chủ Nhật này (25/04), chúng ta tưởng nhớ Ngày ANZAC. 
Ngày này là ngày kỷ niệm những người lính của Úc và New 
Zealand đặt chân đến Gallipoli vào năm 1915 nằm trong kế 
hoạch xâm chiếm của Liên Quân.  Ngày ANZAC là thời gian 
để chúng ta công nhận hơn 1,5 triệu nam nữ đã phục vụ cho 
nước Úc trong tất cả các cuộc xung đột, chiến tranh và các 
hoạt động gìn giữ hòa bình. Đây cũng là thời gian để nhớ 
đến khoảng 102.000 người dân Úc đã hi sinh mạng sống vì 
việc cống hiến này. 
 

Chụp hình toàn trường sẽ diễn ra vào ngày mai (20/04). 
Mỗi học sinh chắc chắn đã nhận được đơn đặt chụp hình của 
riêng em đã được gửi về nhà vào học kỳ trước. Xin lưu ý 
rằng SchoolPix không nhận trả tiền hình bằng tiền mặt nữa. 
Tất cả đơn đặt chụp hình phải được làm qua mạng. Chụp 
hình chung gia đình phải được đặt qua mạng trước 8am 
ngày mai – nếu không các anh chị em sẽ không được chụp 
hình. Học sinh cần phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa 
hè. Nếu ngày mai em phải học môn Thể dục, em phải mang 
theo giầy thể thao đến Trường để thay. 
 

Xin lưu ý học sinh không đi học vào thứ Sáu (28/05) vì tất 
cả giáo viên sẽ tham gia hoạt động tu nghiệp môn Viết. 
 

Tôi mong tất cả Quý vị có một tuần mới tuyệt vời! 
Chào thân ái! 
Damian Casamento (HIỆU TRƯỞNG) 
 

 

Links Street 
West Sunshine,  
Vic. 3020 
 

 

HỌC KỲ 2 
TUẦN 1: Thứ Hai, 19 tháng 04 năm 2021 

XỔ SỐ PHỤC SINH 
Xin cám ơn các gia đình đã tặng đồ làm Giải thưởng Xổ số Phục Sinh và mua vé 
số. Cám ơn Effie Ross và Camelia Ghisa đã giúp gói Giải thưởng Xổ số - các giải 
thưởng trông thật tuyệt! Hơn $1.336 được gây quỹ - cám ơn Quý vị đã ủng hộ. 
Những người trúng giải thưởng gồm Jeremiah Mihtsuntu (MTC), Melani Dao 
(PTD), Lucas Stojanovski (SAF), Jake D’Emanuele (SSG) và Joey Perena (JJM). 
 

CHUYẾN DÃ NGOẠI SẮP TỚI CỦA KHỐI LỚP 5&6 – Thứ Năm này (22/04) 
Các Lớp 5&6 sẽ tham gia chuyến đi dã ngoại đến Arts Centre Melbourne và 
Australian Centre for the Moving Image (ACMI), để học thêm về nghệ thuật dàn 
dựng sân khấu, sản phẩm điện ảnh và cách kể lại câu chuyện. Học sinh sẽ xem 
vở kịch sân khấu chuyên nghiệp mang tên Charlie and the War Against the 
Grannies tại Arts Centre và tham quan triển lãm mang tên The Story of the 
Moving Image tại ACMI. Học sinh sẽ ăn trưa và vui chơi tại Birrarung Marr 
Playground. Học sinh phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè và mang theo 
đồ ăn vặt, bữa ăn trưa và chai nước uống đựng trong ba-lô nhỏ cho ngày này. 
 

ĐỒNG PHỤC ĐI HỌC 
Xin lưu ý rằng tất cả học sinh phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa Đông kể từ 
ngày 01/05. Ngoại trừ ngày chụp hình toàn trường vào ngày mai, học sinh có 
thể chọn mặc đồng phục thích hợp tùy theo thời tiết trong hai tuần tới. Mũ đồng 
phục phải được đội cho đến cuối tháng 4. 
 

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 lúc 9.15am thứ Tư (21/04). Xin báo cho người quan tâm 
biết được ngày này. Xin liên lạc Văn phòng để nếu Quý vị sẽ đến dự buổi này. 
 

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 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 học sinh 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.  
 

CÁC NGÀY CỬ HÀNH BÍ TÍCH TRONG NĂM 2021 
Đêm Thông tin dành cho Gia đình về Bí tích Thánh Thể – Thứ Ba (04/05), 

7pm, Trường St. Paul 
Ban Bí Tích Thánh Thể (Lớp 3&4) – Chủ Nhật (23/05), 12.30pm & 2pm, Nhà Thờ 
St. Paul (3 Thành viên Gia đình được dự với học sinh được Rước Lễ Lần Đầu) 
Đêm Thông tin dành cho Gia đình về Bí tích Thêm Sức – Thứ Hai (23/08), 

7pm, trường St. Paul 
Ban Bí Tích Thêm Sức (Lớp 5&6) - Thứ Năm (16/09), 7pm, Nhà thờ St. Paul 
 
 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

Thứ Ba, ngày 20 tháng 04: Chụp hình Toàn Trường – NGÀY MAI 
Thứ Tư, ngày 21 tháng 04: Buổi Thông Tin cho Lớp Prep 2022 – Trường St. Paul, 9.15am 
Thứ Năm, ngày 22 tháng 04: Các Lớp 5&6 Đi Dã Ngoại Đến Arts Centre Melbourne và ACMI 
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 04: Xưng tội tại Lớp MCD và MRB lúc 10am, Tập Họp Toàn Trường - SSG lúc 2.30pm (KKTD) 
Thứ Tư, ngày 28 tháng 04: Cửa Hàng Đồng Phục Cũ từ 8.45am – 9.15am 
Thứ Năm, ngày 29 tháng 04: Buổi Thông Tin cho Lớp Prep 2022 – Trường St. Paul, 9.15am 
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 04: Xưng tội tại Lớp MTC và MRC lúc 10am, Tập Họp Toàn Trường - 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 
Ngày 11 – 21 tháng 05: Kỳ thi NAPLAN 
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 05: Tập Họp Toàn Trường – JGO lúc 2.30pm (KKTD) 
Thứ Hai, ngày 17 tháng 05: Buổi Thông Tin cho Lớp Prep 2022 – Trường St. Paul lúc 1.30pm 
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 05: Tập Họp Toàn Trường – JLH lúc 2.30pm (KKTD) 
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 
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 05: Ngày Trường Đóng Cửa – Học sinh được nghỉ học 
Ngày 22, 23, 24 tháng 06: Diễn Kịch ‘Aladdin’ của Trường St. Paul 

mailto:principal@spsunshinewest.catholic.edu.au

