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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! 
 

Chúng ta chào đón Cô Libby Morganti và Cô Michelle Favero 
trở lại Trường từ kỳ nghỉ. Thật tuyệt vời khi thấy họ trở lại 
Trường sau những vấn đề về sức khỏe. 
 

Hôm qua tôi có mặt tại MCG để xem trận đấu Ngày ANZAC 
giữa Collingwood và Essendon. Buổi tưởng niệm trong ngày 
đó thật là cách tuyệt vời để nhớ đến sự hi sinh của nhiều 
người nam và nữ trong chiến tranh trong suốt lịch sử nước ta. 
Đây cũng là ngày đặc biệt vì đây là ngày được tập trung đông 
nhất trên thế giới để xem trận đấu bóng từ khi đại dịch xuất 
hiện. Chúng ta thật may mắn sống ở Úc và có thể tiếp tục sống 
với ít hạn chế ràng buộc. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các 
nước trên thế giới hiện đang chiến đấu chống lại COVID 19. 
 

Xin nhắc nhở là học sinh cần mặc đầy đủ đồng phục đi học 
mùa Đông hạn chót ngày 01 tháng 05 (tuần sau). Việc đội mũ 
không bắt buộc sau ngày này, tuy nhiên chúng tôi khuyến 
khích học sinh đội mũ vào những ngày nắng. 
 

Xin chúc mừng các em học sinh đã thi đấu trong cuộc Thi đấu 
Toàn Quốc Quận Sunshine vào thứ Sáu vừa qua (23/04). Mỗi 
em đếu nỗ lực hết sức và chúng ta rất tự hào về các em. Xin 
đặc biệt cám ơn Thầy Chris Bye và Cô Lisa Peplow đã có mặt 
ngày này. 
 

Chúng ta sẽ mừng Ngày Nhớ Ơn Mẹ bằng bữa điểm tâm bánh 
nướng ngon lành cùng nhau vào ngày thứ Ba (04/05) bắt đầu 
lúc 7.30am. Hạn nộp giấy phúc đáp là hôm nay!! Vào thứ 
Sáu (07/05) chúng ta sẽ mừng Ngày Đa Văn Hóa. Xin mời Quý 
vị hãy tham dự cùng chúng tôi trong cuộc diễu hành của các 
quốc gia vào lúc 9am. Do cách lệnh giới hạn COVID, chúng ta 
sẽ không ăn trưa chung cùng nhau. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có 
bữa trưa OZ bằng xúc xích nướng. Học sinh cần phải mang 
theo bữa ăn trưa nếu em không muốn ăn trưa bằng xúc xích. 
 

Chúng tôi xin Quý vị hãy cầu nguyện cho các học sinh Lớp 3 & 
4 vì các em đã bắt đầu chuẩn bị lãnh nhận Rước Lễ Lần Đầu. 
Các em sẽ được lãnh nhận Bí tích này vào ngày Chủ Nhật 
(23/05) vào lúc 12.30pm và 2pm tại Nhà Thờ St. Paul. 
 

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 2: Thứ Hai, 26 tháng 04 năm 2021 

ĐỐI THOẠI VỚI GIA ĐÌNH 
Các nhân viên của Trường St. Paul đánh giá cao mối giao tiếp liên tục và có 
chủ ý với Quý phụ huynh liên quan đến việc học của con Quý vị. Trong vài 
tuần tới đây, giáo viên của con Quý vị sẽ liên lạc với Quý phụ huynh để chia sẻ 
một vài điều thú vị mà họ đã nhận thấy liên quan đến việc học của con Quý vị. 
Quý vị cũng sẽ được mời chia sẻ một điều gì đó mà Quý vị lưu ý thấy được về 
việc học của con Quý vị. Một số gia đình cũng sẽ nhận được cuộc gọi điện từ 
Giáo viên môn Chuyên (ví dụ: Nghệ thuật Tượng hình, Thể Thao, Tiếng In-đô, 
Nghệ thuật Biểu Diễn, Công Nghệ Thông Tin, Thư Viện). Tuy nhiên, giáo viên 
không thể gọi điện cho tất cả các gia đình. 
Chúng tôi mong sớm được trò chuyện cùng Quý vị về việc học của con Quý vị. 
 

CẦN THIỆN NGUYỆN VIÊN NƯỚNG XÚC XÍCH 
Trong nội dung Mừng Tuần Lễ Gia Đình của trường chúng ta vào ngày thứ 
Sáu (07/05), các em học sinh sẽ được cho ăn trưa với Xúc Xích Nướng. Chúng 
tôi cần trợ giúp nướng và phục vụ xúc xích cho toàn trường. Chúng tôi rất coi 
trọng sự giúp đỡ của Quý phụ huynh từ 10:30am đến 1pm. Nếu Quý vị có thể 
giúp, xin hãy để lại tên và địa chỉ liên lạc tại Văn phòng hoặc gửi email đến  
mparsons@spunshinewest.catholic.edu.au . Xin cám ơn Quý vị rất nhiều! 
 

CHUYẾN DÃ NGOẠI SẮP TỚI CỦA KHỐI LỚP 1&2 
Các Lớp 1&2 sẽ đi dã ngoại tham quan Thành Phố trong nội dung bài học Tìm 
Hiểu Học Kỳ 2 nhan đề ‘What do designers need to know and do?’ (Nhà thiết 
kế cần biết gì và phải làm gì?) Chúng ta sẽ tham quan nhiều nơi khác nhau 
bao gồm Tòa Nhà Tháp Eureka, MCG, Shrine of Remembrance, Botanic 
Garden, Federation Square, St. Patrick’s Cathedral và trạm xe lửa Flinders 
Street. Chuyến dã ngoại này là nội dung quan trọng trong Chương trình Ngoại 
Khóa của Trường St. Paul. Xe buýt sẽ đi lúc 9am và trở về Trường lúc 5pm. 
Xin lưu ý Nhóm 1 (JRC, JJM, JMK & JGO) sẽ đi vào thứ Tư (12/05) và Nhóm 2 
(JMD, JLH & JPS) sẽ đi vào thứ Năm (13/05). 
 

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 Năm (29/04). Xin báo 
cho người quan tâm biết được ngày này. Xin liên lạc Văn phòng để nếu Quý vị 
sẽ đến dự buổi này. 
 

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 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 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 Tư, ngày 12 tháng 05: JRC, JJM, JMK & JGO Đi Dã Ngoại đến Thành Phố Melbourne – Trở về Trường lúc 5pm 
Thứ Năm, ngày 13 tháng 05: JMD, JLH & JPS Đi Dã Ngoại đến Thành Phố Melbourne – Trở về Trường lúc 5pm 
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 
Thứ Ba, ngày 01 tháng 06: Cửa Hàng Đồng Phục Cũ từ 2.50pm – 3.15pm – Vào trường qua cổng trên Glengala Road 
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 06: Ngày In-đô 
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 06: Xưng Tội Tại Lớp MCD và MRB lúc 10am 
Ngày 22, 23, 24 tháng 06: Diễn Kịch ‘Aladdin’ của Trường St. Paul 
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