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Quý Gia đình thân mến! 
 

Thật tuyệt vời khi được nghe lại tiếng học sinh vui cười 
trong các hành lang lớp học. Chúng tôi chắc chắn đã nhớ 
các em rất nhiều trong thời gian đóng cửa vừa rồi. Xin 
Quý vị hãy nhớ đeo khẩu trang khi ở trong nhà và ngoài 
trời cho đến khi có thông báo mới và tuân thủ quy định 
giãn cách xã hội thích hợp khi Quý vị ghé vào Văn phòng. 
 

Thật không may là chúng ta đã phải hoãn lại một số sự 
việc quan trọng – vở kịch ‘Aladdin’ và buổi Đối Thoại 
Học Tập của chúng ta. Xin hãy xem các thư đã được gửi 
về nhà vào thứ Sáu vừa rồi để xem thông tin chi tiết về 
các sự việc quan trọng này. Xin nhớ là Trường tan học 
lúc 3pm vào thứ Năm này vì chúng ta không có buổi 
Đối thoại Học tập trong tuần này. 
 

Xin lưu ý là trang mạng School Interviews đã được mở 
lại để Quý phụ huynh có thể thay đổi thời gian đối thoại 
học tập của mình. Xin nhớ rằng thời gian hiện tại của 
Quý vị sẽ được chuyển sang ngày thứ Năm (24/06). Nếu 
Quý vị muốn kiểm tra thời gian của mình hoặc thay đổi 
giờ họp, xin Quý phụ huynh hãy vào trang mạng 
www.schoolinterviews.com.au và nhập mã ‘tupsk’, sau 
đó bấm ‘Go’. Xin nhớ rằng học bạ của con Quý vị sẽ được 
gửi về nhà qua học sinh vào ngày thứ Hai (21/06). 
 

Xin hãy nhớ rằng bất cứ thiết bị nào mượn của Trường 
phải được trả lại ngay càng sớm càng tốt. Xin hãy đảm 
bảo Quý vị trả lại cục sạc pin cùng với thiết bị đã mượn 
của Trường. 
 

Buổi Tu Nghiệp Môn Viết của chúng tôi sẽ được tổ chức 
vào ngày thứ Năm (29/07) - học sinh sẽ không đi học 
vào ngày này.  
 

Học kỳ 2 sẽ kết thúc vào lúc 1pm thứ Sáu (25/06). Học 
sinh có thể mặc quần áo thường vì đây là ngày học cuối 
của học kỳ. Dịch vụ Giữ trẻ Sau Giờ Học sẽ hoạt động từ 
1pm đến 6pm vào ngày này. Học kỳ 3 sẽ bắt đầu vào lúc 
8.40am thứ Hai (12/07). 
 

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 9: Thứ Ba, 15 tháng 06 năm 2021 

CHƯƠNG TRÌNH CẮM TRẠI KHỐI LỚP 5&6 
Quý Gia đình khối Lớp 5&6 thân mến 
Trong đợt cắm trại sắp tới của khối Lớp 5&6 vào Học kỳ 3, một trong 
các sinh hoạt buổi tối của các em là sẽ được xem phim. Các em học 
sinh sẽ được chọn phim từ tập hợp các bộ phim thuộc phân loại ‘G’ 
(chung cho mọi khán giả) và ‘PG’ (xem có hướng dẫn của phụ huynh). 
Nếu Quý vị có thắc mắc gì, xin liên lạc với giáo viên của con. 
Xin cám ơn!   
Các Giáo Viên Khối Lớp 5&6 
 

GHI DANH HỌC LỚP PREP 2022 
Nếu Quý vị chưa ghi danh cho con vào học Lớp Prep 2022 thì xin hãy 
làm ngay lập tức. Xin lưu ý rằng các buổi phỏng vấn Lớp Prep 2022 
trong tuần này (thứ Tư 16/06 và thứ Sáu 18/06) sẽ được tổ chức tại 
Nhà Thờ St. Paul. Xin hãy đọc email của Cô Leanne Andrew đã gửi cho 
Quý vị vào tuần trước để biết thêm thông tin. Xin liên lạc Văn phòng 
theo số 9363 1568 nếu Quý vị có thắc mắc gì. 
 

THIẾT BỊ MƯỢN CỦA TRƯỜNG PHẢI ĐƯỢC TRẢ LẠI NGAY 
Xin nhắc nhở rằng thiết bị mà Quý vị đã mượn của Trường phải được 
trả lại ngay càng sớm càng tốt. Xin hãy đảm bảo Quý vị trả lại cục sạc 
pin cùng với thiết bị mượn của Trường. Xin cám ơn Quý vị rất nhiều 
vì đã cộng tác. 
 

CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ BẰNG SÔ-CÔ-LA 
Xin cám ơn các gia đình đã nộp lại tiền bán kẹo sô-cô-la. Tất cả tiền và 
kẹo sô-cô-la chưa bán được phải được nộp lại Trường hạn chót ngày 
thứ Tư (23/06) – xin lưu ý ngày này đã được đổi. Tổng cộng số tiền 
$60 phải được nộp cho Trường nếu tất cả kẹo được bán hết. Xin nhớ 
rằng gia đình nào bán được hết một hộp đầy kẹo sẽ được tham gia 
chương trình rút thăm trúng thưởng. Nếu Quý vị có thể bán thêm kẹo 
sô-cô-la, xin hãy đến gặp Văn phòng. 
 

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.  

 
 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

Thứ Năm, ngày 24 tháng 06: Buổi Đối Thoại Học Tập từ 1.30pm. Trường tan học lúc 1pm – họp mặt trực tiếp hoặc qua mạng. 
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 06: Tập Họp tại Lớp – PKM và SLS – Khách không tham dự (KKTD). 
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 06: Kết Thúc Học Kỳ II lúc 1pm – Học sinh có thể mặc quần áo thường. 
Thứ Hai, ngày 12 tháng 07: Bắt đầu Học kỳ III lúc 8.40am 
Ngày 12 đến 15 tháng 07: Dental Van đến Trường khám chữa răng 
Ngày 12 đến 14 tháng 07: Các Lớp SJM, SCF, SLS Đi Cắm Trại tại Camp Manyung, Mt Eliza 
Ngày 14 đến 16 tháng 07: Các Lớp SSG, SAF, SCC Đi Cắm Trại tại Camp Manyung, Mt Eliza 
Ngày 19 đến 20 tháng 07: Tất cả các Lớp 3&4 Cắm Trại tại Phillip Island Christian Youth Camp 
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 07: Thánh Lễ tại Lớp – SJM, SCF, SLS – 10.00am (KKTD), Tập Họp Toàn Trường – JPS (KKTD) 
Ngày 26, 27, 28 tháng 07: Diễn Kịch ‘Aladdin’ của Trường St. Paul (Xác nhận sau)  
Thứ Năm, ngày 29 tháng 07: Ngày Trường Đóng Cửa – Giáo viên tham gia chương trình Tu nghiệp môn Viết 
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 07: Thánh Lễ Tại Lớp – MTC và MRC, Tập Họp Toàn Trường – PTD (KKTD) 
Thứ Sáu, ngày 06 tháng 08: Ngày Hội Thể Thao Toàn Trường (Xác nhận sau về việc khách có thể tham dự không) 
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 08: Hạn Cuối Nộp Đơn Ghi Danh Lớp 7 2023 tại Trường Trung Học Công Giáo – Học sinh đang học Lớp 5 
Thứ Hai, ngày 23 tháng 08: Đêm Hội Thảo dành cho Gia đình về Bí Tích Thêm Sức lúc 7pm – Trường St. Paul 
Thứ Năm, ngày 16 tháng 09: Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức lúc 7pm tại Nhà Thờ St. Paul 
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