
                                                                              

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

XIN LƯU Ý: VÉ XEM KỊCH ‘ALADDIN’ BẮT ĐẦU ĐƯỢC BÁN VÀO LÚC 9.30AM THỨ HAI TUẦN TỚI (17/05) 
XIN XEM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN ĐÃ ĐƯỢC GỬI VỀ NHÀ NGÀY HÔM NAY VỀ CÁCH ĐẶT MUA VÉ 
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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 Gia đình thân mến! 
 

Bữa điểm tâm mừng Ngày Nhớ Ơn Mẹ vào thứ Ba vừa rồi đã thành công 
tuyệt vời! 400 phần bánh nướng đã được phục vụ và được nhiều gia 
đình đến thưởng thức với chúng tôi – ngay cả khi thời tiết thật tệ. Xin 
đặc biệt cám ơn Cô Mareta Parsons vì đã tổ chức cho buổi sáng này và 
Ông Joe Baldacchino và con trai Josh đã sắp xếp từ tối hôm trước nhưng 
sau đó phải làm việc nhiều hơn bởi vì các mái che được dựng lên qua 
đêm và vào sáng thứ Ba. Tôi biết rằng các mẹ và những phụ nữ quan 
trọng khác trong đời của các em học sinh đã có thời gian tuyệt vời. Xin 
cám ơn tất cả các nhân viên đã trợ giúp bữa ăn đặc biệt này. Xin cám ơn 
Ryan Musson của Wafex đã tặng các bông hồng tuyệt đẹp dành tặng cho 
các Mẹ của trường chúng ta. 
 

Vào ngày thứ Sáu, chúng ta có ngày tuyệt vời tôn vinh các gia đình và 
nguồn gốc của các gia đình chúng ta. Chúng ta đã mở đầu bằng một lời 
nguyện dễ thương và sau đó là cuộc Diễu hành của các Quốc gia. Buổi 
diễu hành tô đậm nét thực sự phong phú đa dạng và đa văn hóa của cộng 
đồng trường chúng ta! Không may là chúng ta đã không thể ăn trưa 
chung với nhau – nhưng món xúc xích nướng của Ông Joe và Josh thật 
tuyệt vời. Xin đặc biệt cám ơn Cô Mareta Parsons đã tổ chức cho ngày 
này – Cô chắc là rất bận rộn vào tuần trước! Xin cám ơn các thành viên 
gia đình và bạn hữu sau đây đã giúp đỡ cho bữa ăn xúc xích nướng – 
Effie Ross, Camelia Ghisa, Jacqui Batty, Katrina và Sala Taula, Phuong Le, 
Tien Du, Melissa Sposato, Milvyn Espica, Tana Degala, Christina 
Iacolvella, Sadija Sabanagic, Doris Caruana và Stephanie Martinez – nếu 
không có họ giúp đỡ thì sẽ phải mất thời gian rất lâu để tất cả học sinh có 
được xúc xích nướng. 
 

Chương trình gây quỹ chính 2021 của chúng ta sẽ bắt đầu trong hai tuần 
tới. Mỗi gia đình sẽ nhận được một hộp sô-cô-la để bán vào thứ Tư 
(26/05). Xin nhớ rằng mỗi thanh kẹo được bán giá $1 và có 60 thanh 
kẹo trong mỗi hộp. Tổng cộng $60 phải được nộp lại nếu tất cả kẹo sô-
cô-la được bán hết. Nếu mỗi gia đình đều bán được hết kẹo, trường 
chúng ta sẽ thu được hơn $8000. Thông tin thêm sớm được gửi về nhà. 
  

Các học sinh Lớp 3 và 5 sẽ hoàn thành bài thi NAPLAN Trên Mạng từ 
ngày 11 đến 21 tháng 05. Thông tin về kỳ thi này đã được gửi về nhà 
tuần trước. Nếu Quý vị có thêm thắc mắc gì, xin gặp giáo viên của con. 
 

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 mọi phụ nữ đặc biệt trong cuộc sống của Quý vị đều có ngày 
tuyệt vời vào hôm qua. Tôi chúc tất cả Quý vị một tuần mới tuyệt vời! 
 

Chào thân ái! 
 

Damian Casamento  
HIỆU TRƯỞNG 
 

 

Links Street 
West Sunshine,  
Vic. 3020 
 

 

HỌC KỲ 2 
TUẦN 4: Thứ Hai, 10 tháng 05 năm 2021 

GIAN HÀNG MỪNG NGÀY NHỚ ƠN MẸ 
Gian hàng Mừng Ngày của Mẹ đã diễn ra rất thành công vào thứ 
Năm tuần trước. Có rất nhiều món quà tuyệt vời để học sinh có 
thể mua – tôi biết rằng tất cả Quý vị chắc đã rất yêu thích những 
món quà mà con dành tặng cho Quý vị. Tôi xin cám ơn Effie 
Ross, Camelia Ghisa và Stephanie Martinez vì tất cả mọi việc tổ 
chức cho gian hàng và mua quà tặng. Cũng xin cám ơn Tien Le 
Du, Natasha Kostrevski, Bich Quan Vuong, Tana Degala, Doris 
Caruana và Jacqui Batty đã giúp đỡ cho gian hàng. Không có họ 
giúp đỡ, gian hàng chắc đã không được thành công như vậy. 
Chúng ta đã thu được $909 – thật là một nỗ lực lớn lao – xin 
cám ơn Quý vị.  
 

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 1.30pm thứ Hai (17/05). 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 
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 

 

CHUYẾN DÃ NGOẠI TUẦN NÀY 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 tựa đề ‘What do designers 
need to know and do?’ Chúng ta sẽ tham quan nhiều nơi như 
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. 
 

Học sinh cần mang theo túi xách hoặc ba lô có ghi rõ tên của em 
trong suốt ngày này. Các em cần chuẩn bị đồ ăn vặt, bữa ăn 
trưa, chai nước uống để ăn cho cả ngày này vì các em không thể 
mua đồ ăn hay nước uống tại chỗ tham quan. Học sinh phải mặc 
đồng phục thể thao vào ngày đi dã ngoại. 
 

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). 
 
 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

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 04 tháng 06: Xưng Tội Tại Lớp MCD và MRB lúc 10am 
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 06: Lễ Kính Thánh Tâm Chúa lúc 9.15am tại Nhà Thờ St. Paul (KKTD) 
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 06: Tập Họp Toàn Trường Lớp SCC lúc 2.30pm (KKTD) 
Thứ Hai, ngày 14 tháng 06: Ngày Lễ Nghỉ Sinh Nhật Nữ Hoàng 
Thứ Năm, ngày 17 tháng 06: Buổi Đối Thoại Học Tập (Họp Phụ Huynh) từ 1.30pm. Trường tan học lúc 1pm. 
Ngày 22, 23, 24 tháng 06: Diễn Kịch ‘Aladdin’ của Trường St. Paul 
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