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

HỌC KỲ 2
TUẦN 2: Thứ Hai, 02 tháng 05 năm 2022

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 Ba, ngày 03 tháng 05:
Thứ Tư, ngày 04 tháng 05:
Thứ Năm, ngày 05 tháng 05:
Thứ Sáu, ngày 06 tháng 05:
Thứ Hai, ngày 09 tháng 05:
Ngày 10/05 đến 20/05:
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 05:
Thứ Tư, ngày 18 tháng 05:
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 05:
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 05:
Thứ Ba, ngày 24 tháng 05:
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 05:
Thứ Sáu, ngày 03 tháng 06:
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 06:
Thứ Năm, ngày 16 tháng 06:
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 08:

Bữa Điểm Tâm Mừng Ngày của Mẹ lúc 7.30am
Đêm Thông Tin cho Gia đình về Bí tích Thánh Thể lúc 7pm – Trường St. Paul
Gian Hàng Mừng Ngày của Mẹ
Ngày của Gia Đình – Cuộc Diễu Hành trong Trang phục Văn Hóa – Thông tin thêm sẽ được gửi sau
Buổi Thông Tin cho Lớp Prep 2023 – Trường St Paul, 1.30pm
Thi NAPLAN 2022
Tập Họp Toàn Trường JTC – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh
Buổi Thông Tin cho Lớp Prep 2023 – Trường St Paul, 1.30pm
Tập Họp Toàn Trường JJM – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh
Lễ Ban Bí tích Thánh Thể lúc 12pm – Nhà Thờ St Paul
Các Lớp 5&6 Đi Dã Ngoại đến Melbourne Zoo
Tập Họp Toàn Trường SCR – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh
Tập Họp Toàn Trường MEM – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh
Tập Họp Toàn Trường SAF – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh
Đối Thoại Học Tập (Họp Phụ Huynh toàn trường) từ 1.30pm. Trường tan học lúc 1pm
Khóa Sổ Đơn Ghi Danh cho Học Sinh Lớp 7 Niên Học 2024 tại các Trường Trung Học Công Giáo

Quý Phụ huynh/Giám hộ thân mến!
Tôi xin Quý vị hãy cầu nguyện cho Cô Helen Diomedes và gia
đình Cô vì Cha của Cô vừa qua đời vào tối thứ Bảy.
Cô Emma Finnegan sẽ dạy thay cho Cô Pauline Zammit ở Lớp
JPF và sẽ là giáo viên hỗ trợ vào ngày thứ Năm và thứ Sáu.
Chúng ta mong được chào đón Emma đến Trường St Paul.
Đây là tin vui cho mọi người: các buổi tập họp toàn trường sẽ
bắt đầu trở lại vào thứ Sáu (13/05) và các thành viên trong
gia đình có thể tham dự tại phòng thể dục thể thao. Chúng tôi
mong đến buổi tập họp chung toàn trường trở lại này.
Thật là một tuần lễ bận rộn chúng ta có trong tuần này! Từ lúc
7.30 sáng mai, chúng ta sẽ chào đón các bà, mẹ, cô, dì và giám
hộ đến bữa điểm tâm bánh nướng chung toàn trường để
mừng Ngày Nhớ Ơn Mẹ. Xin lưu ý không có đơn phúc đáp trễ
nào được chấp nhận. Vào thứ Năm, các học sinh có thể mua
quà cho người phụ nữ đặc biệt trong đời em từ Gian hàng
Ngày Lễ Mẹ. Xin nhớ hãy nộp lại đơn đặt mua xé từ Bản tin
Trường nếu Quý vị chưa làm điều này. Thứ Sáu là Ngày Đa
Văn Hóa của trường chúng ta. Chúng tôi rất thích được gặp
Quý vị trong Cuộc Diễu Hành của các Quốc Gia vào lúc 9am –
không may là do COVID-19, chúng ta sẽ có bữa ăn xúc xích
nướng thay cho bữa ăn trưa chung đa văn hóa. Học sinh cần
phải mang theo bữa trưa của em nếu em không muốn ăn trưa
bằng xúc xích – xin nhớ là căn tin đóng cửa vào thứ Sáu này.
Tôi xin chúc mừng tất cả các em học sinh vì cách các em lắng
nghe các thợ chụp hình vào tuần trước khi các em được chụp
hình toàn trường. Các điều hợp viên của công ty Schoolpix nói
các em hành xử rất lễ phép vào ngày đó. Chúng tôi thường
nhận được lời khen như vậy và tôi luôn cảm thấy tự hào khi
nghe lời khen này.
Các học sinh Lớp 3 & Lớp 5 sẽ làm bài thi trực tuyến NAPLAn
từ ngày 10/05 đến 20/05. Các thông tin đã được gửi về nhà
hôm nay. Nếu Quý vị có bất cứ thắc mắc gì về điều này, xin hãy
gặp giáo viên của con.
Xin nhắc nhở Quý vị là Đêm Hội Thảo dành cho Gia đình về Bí
tích Thánh Thể sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư (04/05) bắt
đầu lúc 7pm. Các học sinh sẽ được lãnh nhận Bí Tích Thánh
Thể vào ngày 21/05 và ít nhất một phụ huynh phải tham dự
buổi này.
Tôi mong rằng tất cả Quý vị có một tuần lễ tuyệt vời.

CẦN THIỆN NGUYỆN VIÊN CHO BỮA TRƯA XÚC XÍCH NƯỚNG –
Thứ Sáu (06/05)
Trường St Paul sẽ tổ chức Ngày Quốc Tế các Gia đình bằng bữa trưa
xúc xích nướng vào ngày thứ Sáu (06/05). Vì chúng ta phải phân phát
đồ ăn cho gần 550 học sinh và giáo viên nên chúng tôi sẽ rất cảm kích
Quý vị giúp đỡ nướng và phục vụ xúc xích.
Nếu Quý vị có thể giúp chúng tôi từ 10.30am đến 1pm, xin hãy để lại
tên và số điện thoại tại Văn phòng Trường (ĐT: 9363 1568).

Vì học sinh được cho ăn trưa, xin nhớ rằng học sinh sẽ chỉ cần phải
mang theo đồ ăn vặt và chai nước uống đi học vào thứ Sáu tuần sau.
Căn tin sẽ đóng cửa cả ngày – sẽ không có đặt mua bữa trưa. Nếu
con Quý vị không muốn ăn xúc xích cho bữa trưa, em sẽ cần phải
mang theo bữa trưa của chính em khi đi học.
GHI DANH CHO LỚP PREP 2023
Hiện chúng tôi đang nhận đơn ghi danh cho Lớp Prep niên học 2023.
Chúng tôi khuyến khích Quý phụ huynh/giám hộ nào chưa ghi danh cho
con vào Lớp Prep niên học 2023 thì xin hãy làm. Xin liên lạc với Văn
phòng trường để nhận đơn ghi danh. Chúng tôi tổ chức vài buổi hội thảo
thông tin cho Phụ huynh/Giám hộ Lớp Prep niên học 2023. Buổi kế tiếp
sẽ được tổ chức vào lúc 1.30pm ngày thứ Hai (09/05). Xin hãy báo cho
những ai quan tâm biết ngày này. Xin hãy nói họ liên hệ với Văn phòng để
báo cho biết nếu họ đến dự buổi thông tin này.

CÁC THÔNG TIN MỚI NHẤT CỦA KHỐI LỚP 5&6
Sở thú Melbourne
Các học sinh Lớp 5&6 sẽ tham gia chuyến dã ngoại đến Melbourne
Zoo vào thứ BA (24/05). Các em đã nhận được thông báo và đơn xin
phép ngày hôm nay. Xin điền và nộp lại giấy cho phép hạn chót ngày
thứ Hai (09/05).
Cắm Trại Khối 5&6
Các học sinh Lớp 5&6 sẽ tham gia chương trình Trại Khối 5&6 từ ngày
thứ Hai (11/07) đến thứ Tư (13/07). Xin hãy nộp lại giấy cho phép và
hồ sơ y tế đã được điền hoàn chỉnh hạn chót ngày thứ Tư (04/05).
Nếu Quý vị có bất cứ thắc mắc gì về chuyến dã ngoại hoặc cắm trại, xin
hãy liên lạc với giáo viên của con.
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 Quý vị muốn.
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Chào thân ái!

•

Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

•

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.

