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ST. PAUL’S PRIMARY SCHOOL
Links Street
West Sunshine,
Vic. 3020

HỌC KỲ 2
TUẦN 5: Thứ Hai, 17 tháng 05 năm 2021

A.B.N. 23 073 655 340
Phone: 9363 1568
Fax: 9363 7368
Email: principal@spsunshinewest.catholic.edu.au

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 05:
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 05:
Thứ Năm, ngày 27 tháng 05:
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 05:
Thứ Ba, ngày 01 tháng 06:
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 06:
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 06:
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 06:
Thứ Hai, ngày 14 tháng 06:
Thứ Năm, ngày 17 tháng 06:
Ngày 22, 23, 24 tháng 06:
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 06:
Ngày 12 đến 14 tháng 07:
Ngày 14 đến 16 tháng 07:
Ngày 19 đến 20 tháng 07:

Tập Họp Toàn Trường – JLH - 2.30pm (KKTD)
Ban Bí Tích Thánh Thể (Rước Lễ Lần Đầu) lúc 12.30pm và 2pm tại Nhà Thờ St. Paul – Học sinh Lớp 3&4
Tập Họp Toàn Trường – JJM - 2.30pm (Lưu ý buổi tập họp toàn trường này không vào thứ Sáu) (KKTD)
Ngày Trường Đóng Cửa – Học sinh được nghỉ học
Cửa Hàng Đồng Phục Cũ từ 2.50pm – 3.15pm – Vào trường qua cổng trên Glengala Road
Xưng Tội Tại Lớp MCD và MRB lúc 10am
Lễ Kính Thánh Tâm Chúa lúc 9.15am tại Nhà Thờ St. Paul (KKTD)
Tập Họp Toàn Trường Lớp SCC lúc 2.30pm (KKTD)
Ngày Lễ Nghỉ Sinh Nhật Nữ Hoàng
Buổi Đối Thoại Học Tập (Họp Phụ Huynh) từ 1.30pm. Trường tan học lúc 1pm.
Diễn Kịch ‘Aladdin’ của Trường St. Paul
Kết Thúc Học Kỳ II lúc 1pm – Học sinh có thể mặc quần áo thường.
Các Lớp SJM, SCF, SLS Đi Cắm Trại tại Camp Manyung, Mt Eliza
Các Lớp SSG, SAF, SCC Đi Cắm Trại tại Camp Manyung, Mt Eliza
Tất cả các Lớp 3&4 Cắm Trại tại Phillip Island Christian Youth Camp

XIN LƯU Ý: VÉ XEM KỊCH ‘ALADDIN’ BẮT ĐẦU ĐƯỢC BÁN VÀO LÚC 9.30AM SÁNG NAY
HÃY VÀO https://www.trybooking.com/BQWDU ĐỂ ĐẶT MUA VÉ. XEM THÊM THÔNG TIN TRONG BẢN TIN TRƯỜNG.
Quý Gia đình thân mến!
Tuần trước chúng ta chào đón Cô Melissa Romano và Cô
Narelle Mullenger đến Trường Tiểu Học St. Paul. Cả hai cô
Melissa và Narelle đều là Trợ Giáo và sẽ phụ giúp trong lớp
học. Chúng ta biết các cô sẽ được mọi người trong cộng
đồng trường chúng ta chào đón.
Vào Chủ Nhật này, các học sinh Lớp 3 & 4 cũng như một số
học sinh Lớp 6 khác sẽ được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.
Tôi khuyến khích Cộng Đồng Trường St. Paul cầu nguyện
cho tất cả các học sinh này. Chúng ta cầu xin cho những em
Rước Lễ Lần Đầu này sẽ gia tăng tình yêu của các em với
Chúa Cha và các em có thể đến nhận lãnh thật nhiều bữa ăn
tại bàn tiệc thánh của Ngài. Rất cám ơn Cô Lisa Peplow, Cô
Rebecca Calleja, Cô Kathy Ly, Cô Celeste D’Souza, Cô Teagan
Cullum, Cô Christine Sursock, Cô Michelle Favero, Cô
Claudia Razi và Cô Haido Borg đã chuẩn bị tâm hồn cho các
em. Xin cám ơn các gia đình và nhân viên của Trường đã
tham dự đêm Hội thảo dành cho Gia đình về Bí Tích Thánh
Thể vào ngày 04/05.
Tuần trước các học sinh Lớp 1&2 của chúng ta đã tham gia
cuộc trải nghiệm giáo dục ngoài trời qua chuyến tham quan
đến Eureka Building, Shrine, MCG và những nơi nổi tiếng
của Melbourne khác. Đây là một ngày dài cho các em nhưng
các em thực sự rất thích thú. Rất cám ơn tất cả các giáo viên
Lớp 1&2: Cô Janelle Micallef, Cô Linda Hosni, Cô Melissa
Dvorscak, Cô Rhiannon Cullum, Thầy Matthew Kowlaczyk,
Cô Genevieve O’Donnell và Cô Samantha Karipoglou đã
tham gia chuyến dã ngoại và tất cả các nhân viên và các
thành viên gia đình đã trợ giúp các em học sinh vào ngày
này. Chúng tôi vô cùng coi trọng sự trợ giúp của Quý vị.
Học bạ của học sinh sẽ được gửi về nhà vào thứ Ba (15/06).
Các buổi Đối thoại Học Tập (Họp Phụ huynh Giáo viên) sẽ
được tổ chức từ 1.30pm đến 7pm vào thứ Năm (17/06).
Các học sinh sẽ tan học vào lúc 1pm để các buổi hội thảo có
thể được bắt đầu vào lúc 1.30pm. Thông tin thêm sẽ sớm
được gửi về các gia đình.
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 chúc tất cả Quý vị một tuần mới tuyệt vời!
Chào thân ái!
Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH CẮM TRẠI CỦA KHỐI LỚP 3&4
Tất cả các Lớp 3&4 sẽ tham dự chương trình trại tại Phillip Island
Christian Youth Camp từ thứ Hai (19/07) đến thứ Ba (20/07). Xin xem
thông tin về cắm trại đã được gửi về nhà vào tuần trước để biết chi tiết.
Xin Phụ huynh hãy hoàn thành Đơn Cho Phép và Hồ Sơ Y Tế cho chương
trình trại và nộp lại các đơn này cho Trường trước ngày thứ Sáu (28/05).
Xin cám ơn Quý vị rất nhiều vì đã cộng tác.
VÉ XEM KỊCH
Quý vị sẽ cần phải đặt mua tất cả vé xem kịch ‘Aladdin’ trực tiếp qua
trang mạng Trybooking.com. Trang mạng này sẽ bắt đầu mở nhận đặt
mua vé xem kịch từ lúc 9.30am hôm nay (17/05/2021) trở đi.
Bước 1: Dùng đường dẫn này https://www.trybooking.com/BQWDU để
vào trang đặt mua vé.
Bước 2: Chọn ngày mà quý vị muốn xem kịch.
Bước 3: Làm theo chỉ dẫn để chọn ghế ngồi mà quý vị muốn mua. Khi đặt
chỗ ghế ngồi, xin quý vị đừng để lại ghế nào trống giữa ghế của quý vị và
ghế của người khác đã được đặt trước đó. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng
mọi vé xem đều được bán hết.
Bước 4: Làm theo chỉ dẫn để trả tiền trực tiếp trên mạng.
Xin tham khảo thư đã được gửi về nhà tuần trước để biết thêm thông tin.
ĐƯA HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG
Rất cám ơn những em học sinh sẵn sàng ra khỏi xe một cách nhanh
chóng khi đã đến chỗ xuống xe tại trường vào buổi sáng. Xin cám ơn
nhiều hơn đến những tài xế đã cho xe chạy xuống cuối khu đưa học sinh
xa nhất có thể vì điều này giúp cho các xem rời khỏi đường Glengala Rd
nhanh chóng hơn nhiều. Xin nhắc nhở rằng các em học sinh VÀ cả người
lớn cần phải chờ giáo viên giám sát qua đường báo cho biết lúc có thể
qua đường. Khi tất cả chúng ta làm việc chung với nhau và nghĩ cho
người khác thì toàn bộ quá trình này sẽ trở nên an toàn và thuận lợi.
Xin cám ơn!
Cô Michele (thay mặt cho các nhân viên giám sát việc đưa học sinh đến
vào buổi sáng)
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 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
gia đình.
• 12/11/2021: Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp nhận thư mời
nhập học của Trường Trung Học.

