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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! 
 

Bữa Điểm Tâm Mừng Ngày của Mẹ vào thứ Ba tuần trước đã 
thành công lớn! Hơn 500 phần bánh nướng đã được phục vụ và 
thưởng thức với các gia đình tham gia cùng chúng tôi. Xin đặc 
biệt cám ơn Cô Mareta Parsons vì tất cả mọi việc tổ chức cho 
buổi sáng này và Ông Joe Baldacchino đã sắp xếp bàn ghế. Tôi 
biết các bà mẹ và các phụ nữ quan trọng khác trong đời các em 
đã có thời gian tuyệt vời. Xin cám ơn tất cả nhân viên đã trợ 
giúp cho chương trình đặc biệt này. 
 

Vào thứ Sáu, chúng ta đã có ngày tuyệt vời chúc mừng các gia 
đình và nguồn gốc của các gia đình. Chúng ta bắt đầu ngày này 
bằng lời cầu nguyện tuyệt đẹp và theo sau là cuộc Diễu hành 
của các Quốc gia. Cuộc diễu hành nhấn mạnh cộng đồng đa văn 
hóa và thực sự đa dạng mà chúng ta có! Không may là chúng ta 
đã không được ăn chung bữa trưa với nhau – nhưng xúc xích 
nướng do Ông Joe nướng thật tuyệt vời. Xin đặc biệt cám ơn Cô 
Mareta Parsons vì tất cả công việc tổ chức cho ngày này – Cô 
chắc chắn đã rất bận rộn vào tuần trước! Xin cám ơn Kelly 
Sport đã hoạt động rất tốt cùng với các học sinh và tất cả nhân 
viên vào ngày này. Xin cám ơn các gia đình và bạn hữu sau đây 
đã giúp trong bữa xúc xích nướng – Marlene Haber, Jacqui 
Batty, Milvyn Espica, Tanya Parry, Tania Ramos, Tana Degala và 
Sadija Sabanagic – không có sự giúp đỡ của họ thì sẽ phải mất 
thời gian rất lâu để cho tất cả học sinh ăn xúc xích. 
 

Xin nhắc nhở là buổi tập họp toàn trường đầu tiên của chúng ta 
mà có các khách tham dự sau hơn 2 năm qua sẽ được tổ chức 
vào thứ Sáu này (13/05). Lớp JTC rất mong được trình bày nội 
dung các em học cho cộng đồng trường chúng ta. 
 

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 cám ơn các gia đình đã tham dự Đêm Hội Thảo dành cho Gia 
đình về Bí tích Thánh Thể vào tuần trước. Xin cám ơn các nhân 
viên đã hỗ trợ các gia đình vào buổi tối này. Chúng ta mong đến 
buổi Lễ Ban Bí Tích Thánh Thể vào lúc 12pm ngày Chủ Nhật 
(21/05) tại Nhà Thờ St Paul.  
 

Tôi mong rằng tất cả Quý vị có một tuần lễ tuyệt vời. 
 

Chào thân ái! 
 

Damian Casamento 
HIỆU TRƯỞNG 
 
 

Links Street 
West Sunshine,  
Vic. 3020 
 

 

HỌC KỲ 2 
TUẦN 3: Thứ Hai, 09 tháng 05 năm 2022 

GIAN HÀNG MỪNG NGÀY CỦA MẸ 
Gian hàng Mừng Ngày của Mẹ đã thành công tuyệt vời vào thứ Năm vừa 
qua. Có rất nhiều món quà cho học sinh mua – tôi biết rằng tất cả Quý vị 
đã rất thích các món quà mà con đã mua tặng Quý vị. Tôi xin cám ơn 
Stephanie Martinez và Effie Ross vì tất cả công việc sắp xếp cho gian 
hàng và mua quà. Cũng xin cám ơn Tanya Parry, Doris Caruana, Sadija 
Sabanagic và Tana Degala đã giúp đỡ cho gian hàng. Không có họ giúp 
đỡ, gian hàng đã không diễn ra rất thành công. $2.784,15 đã thu được – 
thật là một nỗ lực – xin cám ơn Quý vị. 
 

HỌC SINH LỚP 6: ĐƠN XIN VÀO LỚP 7 NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CÔNG LẬP (CHÍNH PHỦ) 
Các thông tin về tuyển sinh đã được gửi về cho các gia đình nào muốn 
ghi danh cho con học trung học tại trường công lập. Bộ thông tin gồm có 
những giấy tờ sau: 
• Thư gửi đến Phụ huynh/Giám hộ (của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
• Những câu hỏi thường gặp (Phụ huynh/Giám hộ) 
• Đơn ghi danh vào Lớp 7 
• Thông báo về Quyền Riêng Tư 

Xin hãy đọc kỹ tất cả các thông tin này và hoàn thành đơn ghi danh và 
nộp lại cho Văn phòng Trường St Paul hạn chót thứ Sáu (13/05) nếu 
Quý vị muốn con được học tại trường trung học công lập năm sau. 
 

Nếu Quý vị cần thêm trợ giúp hoặc đơn ghi danh khác, xin gặp Trish 
hoặc Helen tại Văn phòng. 
 

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 Tư (18/05). Xin hãy báo cho 
những ai quan tâm biết ngày này. Xin hãy nói họ liên lạc Văn phòng để 
báo nếu họ đến dự buổi này. 
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG NIÊN HỌC 2022 
Sau đây là các ngày rất quan trọng cho TẤT CẢ học sinh sẽ học trung 
học vào năm 2024 – học sinh đang học Lớp 5. Nếu đơn ghi danh vào 
Trường Trung Học Công Giáo không được nộp trước thứ Sáu 
19/08/22, 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 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.  

 
 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

Ngày 10/05 đến 20/05: Thi NAPLAN 2022 
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 05: Tập Họp Toàn Trường JTC – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh 
Thứ Tư, ngày 18 tháng 05: Buổi Thông Tin cho Lớp Prep 2023 – Trường St Paul, 1.30pm 
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 05: Tập Họp Toàn Trường JJM – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh 
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 05: Lễ Ban Bí tích Thánh Thể lúc 12pm – Nhà Thờ St Paul 
Thứ Ba, ngày 24 tháng 05: Các Lớp 5&6 Đi Dã Ngoại đến Melbourne Zoo 
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 05: Tập Họp Toàn Trường SCR – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh 
Thứ Sáu, ngày 03 tháng 06: Tập Họp Toàn Trường SAF – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh- Xin lưu ý thay đổi 
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 06: Tập Họp Toàn Trường MEM – 2.30pm – Các Gia đình được hoan nghênh – Xin lưu ý thay đổi 
Thứ Hai, ngày 13 tháng 06: Ngày Nghỉ Lễ Sinh Nhật Nữ Hoàng 
Thứ Năm, ngày 16 tháng 06: Đối Thoại Học Tập (Họp Phụ Huynh toàn trường) từ 1.30pm. Trường tan học lúc 1pm 
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 06: Lễ Kính Thánh Tâm Chúa lúc 9.15am tại Nhà Thờ St Paul, các Gia đình được hoan nghênh đến dự 
Ngày 17 đến 22 tháng 06: Hội Chợ Sách – Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến sau 
Thứ Ba, ngày 21 tháng 06: Giờ Đọc Sách – Trường St Paul – 7pm 
Thứ Năm, ngày 23 tháng 06: Lễ Kính Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô lúc 10am tại Nhà Thờ St. Paul 
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 06: Cuộc Diễu Hành Mừng Tuần Lễ Sách lúc 9am. Kỳ 2 kết thúc lúc 1pm 
Thứ Hai, ngày 11 tháng 07:  Bắt đầu Kỳ III vào lúc 8.40am 
Thứ Hai (11/07) – thứ Tư (13/07): Chương trình Cắm Trại Lớp 5&6 – Lady Northcote Camp, Bacchus Marsh 
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 08:  Khóa Sổ Đơn Ghi Danh cho Học Sinh Lớp 7 Niên Học 2024 tại các Trường Trung Học Công Giáo 
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