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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! 
 

Ngày hôm qua chúng ta mừng Chủ Nhật Hiện Xuống – 
đây là ngày mà Hội Thánh tôn vinh sự chúc lành của 
Chúa Thánh Thần trên các Tông Đồ và những người 
theo Chúa Giê-su Ky-tô khác như đã được nói đến 
trong Công vụ Các Tông Đồ (CVTĐ 2:1-31). Ngày Lễ 
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được biết đến trong 
Giáo Hội Thiên Chúa Giáo là ngày mà Chúa Thánh 
Thần đã xuống trên các tông đồ, và theo Thánh Phê-
rô rao giảng thì có hàng ngàn người đã trở lại đạo ở 
Giê-su-sa-lem. Những người theo Chúa Giê-su đã tụ 
tập lại với nhau và Thần Khí “tràn ngập cả nhà nơi họ 
đang ngồi hội họp” (CVTĐ 2:2). “Tất cả họ đều tràn 
đầy Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác 
nhau vì Thần Khí tác động lên họ.” (CVTĐ 2:4) 
 

Học bạ của học sinh sẽ được gửi về gia đình vào thứ 
Ba (14/06). Các buổi Đối thoại Học tập (Họp Phụ 
huynh/Giáo viên) sẽ được tổ chức vào thứ Năm 
(16/06) từ 1.30pm đến 7pm. Học sinh sẽ tan học lúc 
1pm để cho các buổi họp được bắt đầu vào lúc 
1.30pm. Xin lưu ý là các buổi họp sẽ diễn ra trực diện 
tại Trường St Paul.  
 

Bản Phúc Trình Thường Niên của Trường St Paul 
dành cho Cộng đồng Trường học đã có tại Văn phòng 
hoặc trên trang mạng của Trường tại 
www.spsunshinewest.catholic.edu.au. Đây là bản 
phúc trình về mọi hoạt động đã diễn ra tại Trường St. 
Paul trong niên học 2021. Xin Quý vị hãy tự nhiên 
đến nhận một bản sao hoặc ghé vào trang mạng của 
Trường.  
 

Nếu Quý vị chưa ghi danh cho con vào Lớp Prep năm 
2023 thì xin hãy làm ngay. Đơn ghi danh đã khóa sổ 
vào thứ Sáu (27/05). Nếu Quý vị chưa nộp đơn ghi 
danh thì con của Quý vị sẽ vào trong danh sách chờ. 
 

Học sinh được nghỉ học vào ngày thứ Hai (13/06) vì 
đây là Ngày Lễ Nghỉ Sinh Nhật Nữ Hoàng. 
 

Học kỳ II kết thúc vào lúc 1pm ngày thứ Sáu (24/06). 
Các học sinh có thể mặc quần áo thường vì đây là 
ngày học cuối của Học kỳ. Dịch vụ Giữ trẻ Sau Giờ 
Học sẽ hoạt động từ 1pm đến 6pm vào ngày này. Kỳ 
III sẽ bắt đầu vào lúc 8.40am ngày thứ Hai (11/07). 
 

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 7: Thứ Hai, 06 tháng 06 năm 2022 

BUỔI ĐỐI THOẠI HỌC TẬP SẮP TỚI – Thứ Năm (16/06) 
Các buổi Đối thoại Học tập (Họp Phụ Huynh/Giáo Viên) cho học sinh từ Lớp Prep 
đến Lớp 6 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm (16/06) từ 1.30pm. Xin xem bản sao 
thư và thông tin hướng dẫn đặt lịch hẹn được gửi về gia đình qua người con lớn nhất 
của Quý vị ngày hôm nay để biết thêm. 
Việc đặt lịch họp hiện đang được mở sổ và sẽ khóa sổ lúc 2.30pm thứ Tư này 
(08/06). Xin lưu ý rằng các buổi họp này sẽ được họp trực diện tại Trường St. Paul. 
Mỗi buổi họp sẽ kéo dài trong 10 phút – tuy nhiên Quý vị sẽ cần có 10 phút giữa các 
buổi họp để Quý vị có đủ thời gian để đi từ phòng học này sang phòng khác để họp 
với giáo viên khác. Xin vào www.schoolinterviews.com.au và dùng mã (code) 
‘qvsnp’ để vào trang mạng đặt lịch họp. Đối với phụ huynh nào không có internet ở 
nhà, xin hãy gọi cho Trường để sắp xếp lịch hẹn. Phụ huynh có thể gửi thư cho 
Trường biết khoảng thời gian thích hợp cho cuộc họp của mình, hoặc gọi điện cho 
Trường số 9363 1568 để được trợ giúp. 
LƯU Ý: Nếu Quý vị muốn gặp Trưởng Ban Phong Phú Học Tập là Cô Kara Brizzi 
và Cô Mareta Parson để trao đổi về việc học của con tại buổi Đối thoại Học Tập… 
xin làm theo hướng dẫn đặt lịch họp để đặt lịch. 
Xin cám ơn, Kara & Mareta. 
 

KHỐI LỚP 1&2 ĐI DÃ NGOẠI ĐẾN SOVEREIGN HILL – Thứ Năm (09/06) 
Trong nội dung bài học môn Tìm Hiểu mang tên ‘Thời xưa và Thời nay’, các học sinh 
Lớp 1&2 sẽ đi dã ngoại dài giờ đến Sovereign Hill vào thứ Năm (09/06). Chuyến dã 
ngoại này sẽ cho học sinh học biết về lịch sử của Bang Victoria cũng như nằm trong 
nội dung quan trọng của Chương trình Giáo dục Ngoại khóa tại Trường St. Paul. Xe 
buýt sẽ đi vào lúc 9am và trở về Trường vào lúc 5pm. 
Vào ngày đi dã ngoại, học sinh cần phải mang theo túi xách hoặc ba-lô của riêng em 
có ghi rõ tên của em để em mang theo trong suốt ngày dã ngoại. Các em cần đem 
theo bữa ăn nhẹ, bữa ăn trưa, chai nước uống đựng đầy nước và đồ ăn vặt để em có 
sức cho cả ngày. Xin lưu ý rằng học sinh không thể mua đồ ăn hoặc nước uống tại chỗ 
dã ngoại và phụ huynh không thể mua đồ cho con ở đó. Xin xem thư đã được gửi về 
nhà để biết thêm. 
 

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 nhà. 
• 11/11/2022: Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp nhận thư mời nhập học của Trường 

Trung Học.  
 

TUẦN LỄ TÔN VINH SÁCH ĐANG ĐẾN GẦN!! 
Chúng ta đã nói về tuần lễ tôn vinh sách trong các bài học về thư viện và có lẽ đã đến 
lúc bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho đồ hóa trang cho cuộc diễu hành! 
Ngày nào? Thứ Sáu (24/06) – Ngày cuối của Kỳ 2 
Thời gian? 9am Địa điểm: Tại Phòng Thể Dục Thể Thao 
Tôi đã tạo ra mã QR để gợi ý cho Quý vị và mong rằng thời gian 
dần đến Tuần lễ Tôn vinh Sách sẽ thật thú vị trong gia đình Quý vị. 
Xin hãy email cho tôi nếu Quý vị có bất cứ thắc mắc gì. Hãy cùng 
vui sáng tạo! Cô Michele & Cô Favero (Giáo viên Thư viện) 
 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

Thứ Tư, ngày 08 tháng 06: Gian hàng Đồng Phục Cũ từ 2.45pm đến 3.15pm 
Thứ Tư, ngày 08 tháng 06: Đặt Hẹn cho Buổi Đối Thoại Học Tập khóa sổ lúc 2.30pm 
Thứ Năm, ngày 09 tháng 06: Khối Lớp 1&2 Đi Dã Ngoại đến Sovereign Hill – Trở về Trường lúc 5pm 
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 06: Khối Lớp 3&4 Đi Dã Ngoại đến Scienceworks 
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 06: Tập Họp Toàn Trường SAF – 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 ngày 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 Ba (16/08) – thứ Sáu (19/08): Chương trình Cắm Trại Lớp 3&4 tại Trại Malmsbury của Doxa 
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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