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

HỌC KỲ 4
TUẦN 6: Thứ Hai, 08 tháng 11 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 Năm, ngày 11 tháng 11:
Thứ Hai, ngày 15 tháng 11:
Thứ Hai, ngày 15 tháng 11:
Thứ Ba, ngày 16 tháng 11:
Thứ Tư, ngày 17 tháng 11:
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11:
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11:
Thứ Hai, ngày 22 tháng 11:

Mừng Ngày Tưởng Niệm lúc 11am
Buổi Chuyển Tiếp Lớp Prep 2022 – (Thông tin thêm sẽ được gửi sau)
Vé Số Giáng Sinh được gửi về nhà
Đêm Hội Thảo Trên Mạng dành cho Gia đình Lớp 5&6 – 7pm
Buổi Chuyển Tiếp Lớp Prep 2022 – (Thông tin thêm sẽ được gửi sau)
Chuyến Dã Ngoại của các Lớp Prep đến Trang trại Cooper Settlement
Ban Bí Tích Thêm Sức lúc 6pm (SCC, SAF và SSG), lúc 7.30pm (SJM, SLS và SCF)
Buổi Định Hướng của Lớp Prep 2022 lúc 9.15am và Đêm Thông Tin Qua Mạng dành cho phụ
huynh lúc 7pm - (Thông tin thêm sẽ được gửi sau)
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11: Ngày Mặc Đồ Thường – Đóng Góp từ thiện cho Giải Xổ Số Giáng Sinh
Thứ Năm, ngày 09 tháng 12: Ngày Vui Chơi Bên Ngoài của Lớp 6, Lễ Tốt Nghiệp có qua mạng lúc 7pm
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12: Trường Kết thúc Niên học 2021 vào lúc 3pm
Quý Gia đình thân mến!
Tôi xin Quý vị cầu nguyện cho Cô Melissa Romano vì Bà của Cô vừa mới
qua đời vào tuần trước. Chúng ta gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến
Melissa và gia đình của Cô trong thời gian đau buồn này.
Tuần qua trường chúng ta đã có một vài ca nhiễm dương tính COVID19 tại Trường. Xin nhắc nhở là các học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6 phải
đeo khẩu trang và các học sinh Lớp Prep và Lớp 1&2 rất nên đeo khẩu
trang khi ở trong lớp học. Các em không cần phải đeo khẩu trang khi ở
ngoài trời. Xin hãy đeo khẩu trang khi Quý vị vào Văn phòng.
Xin nhớ là bất cứ học sinh nào có bất cứ triệu chứng COVID-19
không được phép đi đến Trường và cần phải được làm xét nghiệm
COVID-19 để đảm bảo em âm tính. Tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm
quan trọng của điều này nhằm đảm bảo TẤT CẢ mọi người trong
cộng đồng trường được an toàn.

Mỗi năm vào lúc 11am vào ngày 11 tháng 11 – giờ thứ 11 của ngày
11 tháng 11 – chúng ta ngừng lại để tưởng nhớ những người đã
phải chết hoặc chịu đau thương trong các cuộc chiến, xung đột và
các diễn tiến hòa bình. Trong năm nay, nghi lễ Ngày Tưởng Niệm tại
đền Shrine sẽ suy ngẫm về 21 năm tưởng niện trong Thế kỷ 21. 21
năm qua đã chứng kiến những người dân Úc đã phục phụ trên toàn
thế giới trong các cuộc xung đột và các sứ mệnh thiết lập hòa bình
và gìn giữ hòa bình. Tại quê hương chúng ta đây, Lực lượng Phòng
ngự Úc đã phục vụ, trợ giúp cho cộng đồng chúng ta qua một số
biến cố gian nan nhất trong thời đại của chúng ta – từ lụt lội đến
cháy rừng và đứng hàng chiến tuyến trong cuộc đại dịch hiện tại.
Buổi lễ Ngày Tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp qua trang
mạng, Facebook và kênh YouTube của Shrine bắt đầu lúc 10.30pm
vào ngày 11/11.
Xin nhắc nhở là tất cả các buổi Chuyển tiếp của Lớp Prep 2022 đã bị
hủy do các lệnh giới hạn COVID-19. Chúng tôi hi vọng tổ chức các buổi
chuyển tiếp ngắn hơn vào các ngày 15/11 và 17/11 khi các nhóm gồm
10 em Prep sẽ đến Trường sinh hoạt trong vòng 45 phút, cũng như
buổi Định hướng vào ngày 22/11. Thông tin thêm sẽ sớm được gửi ra.
Không may là chúng ta đã phải hủy Đêm Thánh Ca Giáng Sinh trong
niên học này. Mỗi cấp lớp sẽ được cho một phần của truyện Giáng Sinh
và hát các bài hát Giáng Sinh – các buổi Cầu nguyện Mùa Vọng này sẽ
được quay phim và đăng trên SeeSaw cho các gia đình xem.
Chúng ta không thể tổ chức buổi Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6 tại Nhà Thờ St.
Paul trong niên học này do các lệnh hạn chế số lượng người ở nhà thờ.
Cũng như đã được làm vào năm ngoái, chúng tôi sẽ quay phim Lễ Tốt
Nghiệp vào ngày thứ Hai (06/12) và sau đó gửi đường dẫn (link) cho
các gia đình xem qua mạng vào lúc 7pm ngày thứ Năm (09/12).
Chúc Quý vị một tuần mới tuyệt vời.
Chào thân ái!
Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

NGÀY THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG
Xin chúc mừng tất cả các em học sinh vì cách các em thi đấu
trong các cuộc thi vào ngày Thể thao Toàn trường vào thứ
Sáu vừa qua. Thật tuyệt vời khi các học sinh cuối cùng đã có
cơ hội chạy đua cho nhà của các em. Vô cùng cám ơn tất cả
các nhân viên vì mọi việc họ làm để đảm bảo ngày này thành
công tốt đẹp. Xin đặc biệt cám ơn Thầy Chris Bye đã tổ chức
mọi việc. Đây là việc lớn khi phải tổ chức cho 500 học sinh
trong các cuộc chạy đua khác nhau, nhưng tất cả đều diễn ra
suôn sẻ. Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thông báo đội nào
thắng giải thể thao – chúng tôi sẽ làm điều đó trong vài tuần
tới. Rất cám ơn Cô Mareta đã tổ chức cho Zooper Doopers.
Chúng tôi vui khi báo cho Quý vị biết rằng các cuộc chạy đua
của mỗi lớp đã được đăng trên SeeSaw. Xin cám ơn Ông Joe,
anh Joshua, Cô Mareta, Cô Kara, Marlene Haber và Jacqui
Batty và tất cả nhân viên đã giúp đỡ cho bữa xúc xích nướng.
ĐÊM HỘI THẢO CHO GIA ĐÌNH LỚP 5&6 –Thứ Ba (16/11)
Vào ngày thứ Ba (16/11), trường chúng ta sẽ cho các gia đình
cơ hội được tham gia vào chương trình mang tên ‘The
Wonder of Living Family Enrichment Program’ (Chương
trình Phong phú hóa Gia đình về Điều kỳ diệu của Cuộc sống)
qua buổi trực tiếp trên mạng tại nhà. Mục đích của chương
trình này là khuyến khích việc giao tiếp hiệu quả giữa cha mẹ
và con cái về các chủ đề quan trọng về em bé, sinh sản và dậy
thì. Buổi hội thảo này sẽ do Open Doors Education là một tổ
chức phi lợi nhuận đại kết Ky-tô Giáo thực hiện. Buổi Hội
thảo sẽ được bắt đầu lúc 7pm. Để biết thêm thông tin thêm
về Chương trình và cách tham dự xin đọc thư đã được gửi về
nhà vào tuần trước.
LỚP PREP DÃ NGOẠI ĐẾN TRANG TRẠI – Thứ Sáu (19/11)
Các học sinh Lớp Prep sẽ đi tham quan trang trại Bundoora
vào thứ Sáu (19/11)! Đơn cho phép sẽ được gửi về nhà qua
con của Quý vị vào tuần trước. Xin nộp lại đơn cho phép đã
được ký tên càng sớm càng tốt. Xin cám ơn!
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG NIÊN HỌC 2022
Sau đây là những ngày rất quan trọng cho TẤT CẢ các học
sinh sẽ lên học trường trung học năm 2024 – học sinh hiện
đang học Lớp 4. Nếu đơn ghi danh vào Trường Trung Học
Công Giáo không được nộp trước ngày thứ Sáu
19/08/2022 thì con quý vị sẽ không được nhận vào
trường Quý vị muốn.
• 19/08/2022: Hạn chót nộp Đơn ghi danh vào Trường
Trung Học Công Giáo Lớp 7 niên học 2024
– Học sinh hiện đang học Lớp 4.
• 21/10/2022: Thư chấp nhận cho học sinh vào học Lớp 7
niên học 2024 được gửi về nhà.
• 11/11/2022: Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp nhận
thư mời nhập học của Trường Trung Học.

