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NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ
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 Tư, ngày 08 tháng 12: Trang Mạng Mở Sổ Đặt Lịch Họp Phụ Huynh Niên Học 2022 lúc 4pm. (Thông tin thêm sẽ gửi sau)
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
Thứ Sáu, ngày 31/01/2022: Họp Phụ Huynh (Đối Thoại Học Tập ) từ 8.45am đến 7pm – Học sinh không học
Quý Gia đình thân mến!
Xin chúc mừng các học sinh của chúng ta đã được lãnh nhận Bí tích Thêm
Sức vào tối thứ Sáu vừa qua. Sau hai tuần lễ có nhiều thay đổi, tất cả các
em đã có thể trở thành các thành viên trưởng thành của Hội Thánh Công
Giáo. Cả hai buổi lễ đều rất cảm động với việc các em học sinh tham dự lễ
thật sốt sắng. 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. Tôi cũng
muốn nhân dịp này cám ơn các nhân viên của Trường St. Paul đã giúp đỡ
trước và trong ngày lễ này. Xin cám ơn Cha Rene đã cử hành Bí tích này
cùng với chúng ta. Chúng ta mong rằng tất cả học sinh này sẽ có kỷ niệm
tuyệt vời về ngày lễ này và nhớ rằng Chúa Thánh Thần luôn ở cùng các em.
Hôm nay là ngày đầu tiên tất cả các lớp có mặt ở Trường trong học kỳ này.
Trong hoàn cảnh rất khó khăn vừa qua, tất cả mọi người trong cộng đồng
chúng ta đã thể hiện khả năng ứng phó hoàn cảnh thật tuyệt vời. Tôi xin
cám ơn các nhân viên đã làm mọi việc để đảm bảo các con em của Quý vị
có được cơ hội học tập tốt nhất trong thời điểm hết sức khó khăn này, và
cám ơn tất cả các gia đình đã trợ giúp trong suốt thời gian này.
Chủ Nhật tuần sau là Chủ Nhật đầu tiên của Mùa Vọng. Vào Chủ Nhật, ngọn
Nến Mùa Vọng đầu tiên trên vòng hoa Mùa Vọng sẽ được thắp sáng. Mùa
Vọng là thời gian chúng ta chuẩn bị cho sự ra đời của Chúa Giê-su vào
Ngày Giáng Sinh. Đây là lúc suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh.
Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho Giáng Sinh chưa? Tôi khuyến khích tất
cả các gia đình hãy tham dự các phụng vụ Mùa Vọng tại Nhà Thờ St. Paul
trong các cuối tuần sắp tới. Với số lượng người tập họp tại các Thánh Lễ
cuối tuần được gia tang, Quý vị có khi có cơ hội tham dự một trong các
Thánh Lễ. Bằng cách này, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho Chúa Giê-Su
Ky-tô giáng trần. Các học sinh Lớp 3&4 sẽ dẫn dắt Tuần 1 của buổi tập họp
Mùa Vọng vào thứ Sáu này – phim sẽ được chia sẻ cho tất cả các lớp vào
lúc 2.30pm vì chương trình sẽ được quay phim trước ngày thứ Sáu. Chúng
tôi sẽ chia sẻ phim này trên SeeSaw cho tất cả mọi người trong cộng đồng
chúng ta xem. Các buổi Lễ Mùa Vọng này sẽ thay thế cho chương trình
Thánh Nhạc Giáng Sinh của niên học này.
Xin cám ơn các gia đình đã hoàn thành việc đóng phí cho niên học 2021.
Nếu Quý vị nào chưa hoàn thành, xin Quý vị hãy đảm bảo tất cả các khoản
tiền phải được trả cho Trường càng sớm càng tốt. Xin hãy đặt lịch hẹn gặp
tôi nếu Quý vị có bất cứ lo ngại gì về việc hoàn trả học phí.
Chúng ta sẽ 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). Tất cả Học sinh Lớp 6 phải mặc đầy
đủ đồng phục đi học mùa hè đến Trường vào ngày này. Chúng tôi sau
đó gửi đường dẫn (link) của buổi lễ cho các gia đình xem qua mạng vào lúc
7pm ngày thứ Năm (09/12).
Xin lưu ý là học sinh sẽ không đi học vào ngày thứ Hai (13/12) vì tất cả các
nhân viên sẽ phải lập kế hoạch cho niên học 2022.
Chúc Quý vị một tuần mới tuyệt vời.
Chào thân ái!
Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

XỔ SỐ GIÁNG SINH
Vé số cho chương trình Xổ số Giáng sinh sẽ được gửi về
các gia đình tuần trước. Mỗi vé giá $1 và có 10 vé trong
một tập. Chúng tôi khuyến khích Quý vị bán hết tập vé số!
Thứ Sáu này (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).
TIN THỂ THAO
Chúc mừng bốn lớp trong tuần này sẽ thi đấu để lấy điểm
gấp đôi cho nhà mình trong buổi Hội Thể thao Điền Kinh
của chúng ta. Không may là các lớp này đã phải cách ly khi
Ngày Thể Thao Điền Kinh được tổ chức vì thế bây giờ các
lớp này sẽ cơ hội thi đấu cho đội mình và nhận ruy-băng
hạng. Các học sinh này có thể mặc đồ theo màu của đội
nhà mình. Chúng tôi sẽ quay phim các cuộc chạy đua và
thông báo kết quả vào thứ Sáu này.
Các đội trưởng thể thao sẽ giúp ghi điểm, đánh giá và quay
phim.
Dưới đây là thời gian các lớp này sẽ thi đấu trên sân DCG:
• GIỜ NGHỈ TRƯA THỨ BA – JRC, MCD
• GIỜ NGHỈ TRƯA THỨ TƯ – SAF
• GIỜ NGHỈ TRƯA THỨ NĂM – MTC
Chúc mọi người may mắn!
* Xin lưu ý rằng các học sinh Lớp 6 phải trả lại áo thun
thể thao của Trường St. Paul mà các em đã mặc khi
chơi bóng đá cho Trường trong tuần này. Chúng ta
đang ở giữa mùa bóng đá thì Covid bắt chúng ta phải
đóng cửa.
THÔNG BÁO CUỐI NĂM CỦA THƯ VIỆN
Quý gia đình thân mến! Xin lưu ý là tất cả sách thư viện
cần phải được trả lại cho thư viện khi các em vào học môn
thư viện trong Tuần 9. Thư thông báo chi phí bồi thường
cho sách thất lạc sẽ được gửi về gia đình sau thời gian này.
Xin cám ơn! Cô Michele & Cô Gagliardi.

