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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! 
 

Nhiều em học sinh Lớp 5 và 6 sẽ được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào 
thứ Sáu này (19/11) bắt đầu lúc 6pm và 7.30pm tại Nhà thờ St. Paul. Các 
em đã được Cô Peplow, Cô Garcia, Cô Capuano, Thầy Adam, Cô Jane,   
Cô Kylie, Thầy Fox và Cô Carroll chuẩn bị rất tốt. Buổi lễ sẽ trông rất 
khác trong Thánh Lễ - tất cả những người lớn sẽ phải đeo khẩu trang, và 
sẽ phải đăng ký và xuất trình chứng nhận tiêm chủng của họ cho nhân 
viên của Trường. Tôi xin Quý vị tiếp tục cầu nguyện cho các em học sinh 
khi các em đang chuẩn bị lần cuối cho việc lãnh nhận Bí Tích này. Không 
may là có một số học sinh sẽ không thể tham dự một trong các Thánh Lễ 
vì phải cách ly. Chúng tôi sẽ tổ chức ngày khác cho các em này lãnh nhận 
Bí Tích Thêm Sức trước cuối niên học này. 
 

Chúng ta đang bắt đầu đón các lớp phải cách ly trở lại trường học. Chúng 
tôi mong đón nhận tất cả học sinh trở lại Trường. Xin nhớ rằng 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 học  
đều được an toàn. 
 

Quý vị sẽ sớm nhận được bản kê khai tài khoản mới trong đó có phần 
hoàn tiền của các sinh hoạt ngoại khóa đã bị hủy do COVID-19, như dã 
ngoại, học bơi, cắm trai và Bí tích. Các khoản tiền này được hoàn trả theo 
từng cấp lớp gồm Prep là $115, Lớp 1&2 là $115, Lớp 3&4 là $265, Lớp 
5&6 là $345. Nếu Quý vị nào đã trả hết học phí cho năm 2021, khoản 
hoàn phí sẽ được chuyển sang học phí của con Quý vị cho niên học 2022. 
Nếu Quý vị đã trả tất cả học phí và rời khỏi Trường, Quý vị sẽ được nhận 
chi phiếu ghi giá trị của khoản tiền hoàn. 
 

Chúng ta đã có năm buổi chuyển tiếp cho học sinh Lớp Prep 2022 ngày 
hôm nay. Chúng ta sẽ có thêm hai buổi nữa vào ngày thứ Tư (17/11) lúc 
9am và 10am. Buổi Định Hướng Lớp Prep sẽ được tổ chức vào ngày thứ 
Hai (22/11) lúc 9.15am cho đến 10.15am. Buổi thông tin trên mạng 
dành cho Phụ huynh Lớp Prep 2022 sẽ vào lúc 7pm thứ Hai (22/11).  
 

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 
 

 

Links Street 
West Sunshine,  
Vic. 3020 
 

 

HỌC KỲ 4 
TUẦN 7: Thứ Hai, 15 tháng 11 năm 2021 

 XỔ SỐ GIÁNG SINH 
Vé số cho chương trình Xổ số Giáng sinh sẽ được gửi về gia 
đình ngày hôm nay. Mỗi vé giá $1 và có 10 vé trong một tập. 
Chúng tôi khuyến khích Quý vị bán hết một tập vé số! 
 

Thứ Sáu (26/11) là ngày mặc quần áo thường. Học sinh có 
thể mặc quần áo thường nếu em mang tặng đồ gì đó để làm 
giải thưởng xổ số. Những món đồ tặng này sẽ được gói lại 
thành giải thưởng. Một số món đồ có thể được mang đến 
Trường để đổi lại được mặc đồ thường có thể là đồ chơi 
mới, quà tặng, rượu, thực phẩm lâu hư, khăn ăn, bon bon, 
giấy gói quà, bánh nhân thịt, bánh Giáng Sinh, bỏng ngô 
nhiều màu hoặc bất cứ thứ gì khác phù hợp làm giải thưởng 
cho Xổ số Giáng Sinh. Mỗi lớp sẽ có một thùng để gom đồ 
tặng. Nếu mỗi gia đình đều trao tặng một món đồ thì chúng 
ta sẽ có rất nhiều giải thưởng. Năm nay chúng ta sẽ trao 16 
phần quà tặng cho Asylum Seeker Resource Centre và Hội 
St. Vincent De Paul. Tôi chắc chắn rằng những đồ Quý vị trao 
tặng sẽ là niềm vui lớn lao cho những gia đình khốn khó 
trong mùa Giáng Sinh năm nay. 
Xin ủng hộ chúng tôi bằng cách trao tặng đồ để làm quà tặng 
và mua vé số. Tất cả vé số và tiền phải được nộp cho Trường 
hạn chót thứ Ba (07/12). Chương trình xổ số sẽ được rút 
thăm vào thứ Năm (09/12).  
 

CA ĐOÀN KHÔNG TẬP HÁT CHO HẾT NIÊN HỌC NÀY 
Xin lưu ý rằng Ca Đoàn Trường không tập hát cho thời gian 
còn lại của niên học này. Xin cám ơn Quý vị rất nhiều vì đã 
cộng tác. 
 

ĐÊM HỘI THẢO CHO GIA ĐÌNH LỚP 5&6 –Thứ Ba này 
(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.    
 

CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐẾN TRANG TRẠI CỦA LỚP PREP – 
Thứ Sáu này (19/11) 
Vào thứ Sáu này (19/11), các Lớp Prep sẽ đi đến trang trại! 
Con Quý vị cần phải mang theo trái cây, đồ ăn vặt, bữa trưa 
và chai nước uống đựng trong túi nhỏ có ghi rõ tên của em. 
Em sẽ mặc đầy đủ đồng phục thể thao và mũ đồng phục. Xin 
hãy xem thời tiết để xem có cần mang theo áo mưa không. 
 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

Thứ Ba, ngày 16 tháng 11: Đêm Hội Thảo Trên Mạng dành cho Gia đình Lớp 5&6 – 7pm 
Thứ Tư, ngày 17 tháng 11:  Buổi Chuyển Tiếp Lớp Prep 2022  
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11: Chuyến Dã Ngoại của các Lớp Prep đến Trang trại Cooper Settlement  
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11: Ban Bí Tích Thêm Sức lúc 6pm (SCC, SAF và SSG), lúc 7.30pm (SJM, SLS và SCF) 
Thứ Hai, ngày 22 tháng 11: Buổi Định Hướng của Lớp Prep 2022 lúc 9.15am  
Thứ Hai, ngày 22 tháng 11: Đêm Thông Tin dành cho phụ huynh Lớp Prep 2022 - Qua Mạng - Thông tin thêm sẽ được gửi sau) 
Thứ Năm, ngày 25 tháng 11: ‘Aladdin Day’ – Các Lớp 5&6 sẽ xem kịch tại Sun Threatre, các Lớp Prep – 4 sẽ xem tại Trường và 

các gia đình được xem tại nhà vào buổi tối 
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11: Ngày Mặc Đồ Thường – Đóng Góp từ thiện cho Giải Xổ Số Giáng Sinh 
Thứ Tư, ngày 08 tháng 12: Ngày Định Hướng của Lớp 1 - 6 Niên Học 2022, Học bạ được gửi về Nhà 
Thứ Năm, ngày 09 tháng 12:  Ngày Vui Chơi Bên Ngoài của Lớp 6, Lễ Tốt Nghiệp có qua mạng lúc 7pm 
Thứ Hai, ngày 13 tháng 12: Ngày Trường Đóng Cửa – Lập Kế Hoạch cho Niên học 2022 – Học sinh được nghỉ học 
Thứ Tư, ngày 15 tháng 12: Trường Kết thúc Niên học lúc 1pm – Học sinh có thể mặc quần áo thường 
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