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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 Phụ huynh/Giám hộ thân mến! 
 

Chúng ta sẽ trình diện Ban đại diện Học sinh (SRC) của mỗi 
lớp tại buổi tập họp toàn trường sau giờ nghỉ trưa vào thứ 
Sáu này. Tôi biết rằng nhiều học sinh đã chuẩn bị bài thuyết 
trình để đọc trước lớp giải thích lý do vì sao em nên được 
bầu làm thành viên SRC cho lớp của em. Tôi xin chúc mừng 
tất cả các em này vì thành tích tuyệt vời này vì nói chuyện 
trước các bạn học là việc rất khó. Tôi rất tự hào về tất cả các 
em này – chắc chắn rằng Quý vị là phụ huynh cũng cảm thấy 
như vậy.  
 

Xin cám ơn tất cả các gia đình đã tiếp tục cộng tác trong việc 
đưa đón con đến Trường. Chúng tôi cám ơn các thành viên 
trong gia đình đã không đi vào khu vực lớp học vào buổi 
sáng và luôn chờ con về vào cuối ngày học. Xin hãy nhớ rằng 
khi nhạc được mở lên thì Quý vị có thể dẫn bộ con/các con 
đến chỗ cửa kính, nhưng không được bước vào bên trong 
Trường. Các giáo viên/trợ giáo sẽ có mặt ở đó để dẫn con 
của Quý vị đến lớp nếu em không biết lớp học ở đâu. 
 

Xin nhắc nhở là Đêm Hội thảo dành cho Gia đình về Bí tích 
Giải tội sẽ được tổ chức trực tuyến (online) vào thứ Tư này 
(16/02) bắt đầu vào lúc 7pm. Các học sinh sẽ lãnh nhận Bí 
tích Giải tội, và ít nhất một phụ huynh, phải tham dự cùng 
Cha Elio Capra qua mạng vào lúc 7pm. Tôi mong được gặp 
Quý vị trực tuyến vào Đêm hội thảo này. Tại giai đoạn này, 
chúng tôi mong rằng Bí tích Giải tội sẽ được cử hành như dự 
kiến vào ngày thứ Ba (15/03). Tuy nhiên, nếu vẫn còn lệnh 
giới hạn được áp dụng, chúng tôi sẽ phải cử hành lễ này 
trong ngày học và quay phim lại cho các gia đình xem vào 
lúc nghi thức được tiến hành và sau đó trong ngày cử hành.  
 

Xin lưu ý rằng học sinh sẽ không đi học vào ngày thứ Năm 
(03/03) vì tất cả các nhân viên sẽ phải tham gia chuẩn bị 
cho Tái xét Trường học và cập nhật các kỹ năng Sơ Cấp Cứu. 
Ngày Trường đóng cửa được xếp vào thứ Sáu (04/03) đã 
bị hủy vì chỗ họp không có. Trường học mở cửa bình 
thường cho học sinh học vào ngày này. Học sinh cũng sẽ 
được nghỉ học vào thứ Hai (14/03) vì Trường đóng cửa nghỉ 
Lễ Lao Động. 
 

Chào thân ái! 
Damian Casamento (HIỆU TRƯỞNG) 
 
 

Links Street 
West Sunshine,  
Vic. 3020 
 

 

HỌC KỲ 1 
TUẦN 04: Thứ Hai, 14 tháng 02 năm 2022 

TẬP HÁT BẮT ĐẦU VÀO TUẦN NÀY 
Xin nhắc là Ca Đoàn Khối Lớp 3/4 & 5/6 hay còn gọi là MaSC sẽ bắt đầu 
tập hát vào thứ Tư này (16/02) từ 3pm đến 4pm. Thư mời gia nhập Ca 
đoàn đã được gửi về nhà vào tuần trước cho những ai muốn tham gia 
Ca đoàn. Đơn cho phép phải được điền và nộp lại để con của Quý vị có 
thể vào Ca Đoàn. Xin đảm bảo Quý vị đến đón con trong ca đoàn ngay 
vào lúc 4pm vào các ngày thứ Tư. 
Cám ơn Quý vị đã cộng tác. 
 

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 5. Nếu 
đơn ghi danh vào Trường Trung Học Công Giáo không được nộp trước 
thứ Sáu 19/08/2022 thì con quý vị sẽ không được nhận vào trường mà 
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 5. 
• 21/10/2022: Thư chấp nhận cho học sinh sẽ học Lớp 7 năm 2024 

được gửi về gia đình. 
• 11/11/2022: Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp nhận thư mời 

nhập học của Trường Trung Học.  
 

CÁC NGÀY CỬ HÀNH BÍ TÍCH TRONG NĂM 2022 
Đêm Thông Tin dành cho Gia đình về Bí Tích Giải Tội – Thứ Tư, 

ngày 16/02, lúc 7pm Qua mạng – thông tin chi tiết sẽ gửi sau. 
Ban Bí Tích Giải Tội (Lớp 3) -Thứ Ba (15/03), lúc 7pm, Trường St. Paul 
Đêm Thông tin dành cho Gia đình về Bí tích Thánh Thể – Thứ Tư 

(04/05), 7pm, Trường St. Paul 
Ban Bí Tích Thánh Thể (Lớp 3) – Thứ Bảy (21/05), 12pm tại Nhà 

Thờ St. Paul. 
 

HỌC SINH VẮNG HỌC 
Có nhiều cách khác để phụ huynh báo với Trường khi con vắng học. 
1. Liên lạc với Văn phòng: Gọi số 9363 1568, Chọn số 1 và sau đó 

thông báo con mình vắng học vào ngày này. Xin hãy bao gồm tên của 
phụ huynh, tên của con, tên lớp, ngày vắng và lý do vắng học. 

2. Qua Skoolbag App: Sử dụng ‘Absentee Form’ trong ứng dụng này. 
Đơn này có thể được tìm thấy tại ‘eForms’. 

3. Email: Gửi email đến office@spsunshinewest.catholic.edu.au hoặc 
giáo viên của con theo địa chỉ email ở trường của giáo viên. 

4. Thư: Thư có thể được gửi đến Trường sớm nếu Quý phụ huynh biết 
con mình sẽ vắng học. Nếu con đi nghỉ mát dài ngày thì phụ huynh 
nộp đơn xin vắng học. 

 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

Thứ Tư, ngày 16 tháng 02: Học sinh Lớp Prep Không Học 
Thứ Tư, ngày 16 tháng 02: Đêm Hội Thảo dành cho Gia đình về Bí tích Giải tội lúc 7pm – Online – Thông tin thêm sẽ được gửi sau 
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 02: Tập Họp Toàn Trường Đầu Tiên của Năm 2022 – Trình diện Ban ĐD Học Sinh Niên học 2022 – 2.30pm 

– Không khách tham dự 
Thứ Tư, ngày 23 tháng 02:  Học sinh Lớp Prep Không Học 
Thứ Ba, ngày 01 tháng 03: Tái Xét Trường Vận Hành 
Thứ Tư, ngày 02 tháng 03: Học sinh Lớp Prep Không Học 
Thứ Tư, ngày 02 tháng 03: Thứ Tư Lễ Tro lúc 9.15am tại Nhà Thờ St. Paul – Không khách tham dự. 
Thứ Năm, ngày 03 tháng 03: Ngày Trường Đóng Cửa – Học Sinh được Nghỉ học 
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 03: Ngày Đi Học Bình Thường – (Ngày Trường Đóng Cửa đã bị Hủy – Xin lưu ý) 
Thứ Tư, ngày 09 tháng 03: Học sinh Lớp Prep Không Học 
Thứ Hai, ngày 14 tháng 03: Ngày Lễ Lao Động – Trường Đóng Cửa 
Thứ Ba, ngày 15 tháng 03: Ban Bí Tích Giải Tội lúc 7pm tại Trường St. Paul – Học sinh Lớp 3 
Thứ Tư, ngày 16 tháng 03: Tất cả Lớp Prep Đi Học ngày hôm nay và tất cả các thứ Tư trong tương lai 
Thứ Tư, ngày 16 tháng 03: Ngày 1 of chương trình Thẩm Định Cải Tiến Trường Học 
Thứ Hai, ngày 21 tháng 03: Ngày 2 of chương trình Thẩm Định Cải Tiến Trường Học 
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 03: Ngày In-đô-nê-xi-a – Thông tin thêm sẽ được gửi đến sau 
Thứ Sáu, ngày 08 tháng 04: Buổi Tập Họp Mùa Phục Sinh lúc 12pm – Không khách tham dự 
Thứ Sáu, ngày 08 tháng 04: Kết thúc Học kỳ I lúc 1pm. Học sinh có thể mặc đồ thường. 
Thứ Hai, ngày 25 tháng 04: Ngày ANZAC – Học sinh được nghỉ học 
Thứ Ba, ngày 26 tháng 04: Học kỳ II Bắt đầu vào lúc 8.40am 
Thứ Tư, ngày 27 tháng 04: Chụp Hình toàn Trường – Thông tin thêm sẽ được gửi đến sau 
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