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NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ
Thứ Ba (16/08) – thứ Sáu (19/08): Chương trình Cắm Trại Lớp 3&4 tại Trại Doxa – Malmsbury
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 08:
Khóa Sổ Đơn Ghi Danh Lớp 7 Niên Học 2024 tại các Trường Trung Học Công Giáo
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 08:
Tập Họp Toàn Trường – Lớp JRC lúc 2.30pm (Xin lưu ý thay đổi về lớp)
Thứ Ba, ngày 23 tháng 08:
Bán Đồng Phục Cũ – 8.45am
Thứ Tư, ngày 24 tháng 08:
Đêm Sinh Hoạt của Lớp Prep – 6.00pm
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 08:
Tập Họp Toàn Trường – Lớp PLH lúc 2.30pm
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 09:
Bữa Ăn Sáng Mừng Ngày của Cha (7.30am) và Gian hàng
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 09:
Tập Họp Toàn Trường – Lớp JKL lúc 2.30pm

Thứ Năm, ngày 08 tháng 09:
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 09:

Triển Lãm Nghệ Thuật – 5pm đến 7pm – Xin lưu ý ngày mới!!
Triển Lãm Nghệ Thuật – 8.30am đến 9.30am – Xin lưu ý ngày mới!!

Xin nhắc lại các gia đình rằng đơn ghi danh vào Lớp 7 niên học 2024 vào Trường Trung Học Công Giáo phải được nộp lại hạn
cuối là Thứ Sáu này 19/08. Các học sinh Lớp 5 của trường phải ghi danh trễ nhất là ngày này nếu các em muốn đi học tại
Trường Công Giáo trong năm 2024.
Quý Phụ huynh/Giám hộ thân mến!
Cô Laura Cook sẽ bắt đầu Nghỉ Hộ Sản vào Thứ Sáu, 2 tháng 9 và
sẽ nghỉ suốt cho tới cuối năm. Chúng tôi cầu chúc cô và chồng cô
Michael mọi sự tốt đẹp đến với sự ra đời của đứa con đàu lòng.
Tôi rất vui để thông báo rằng chúng tôi đã thu nhận Cô Anna
Stavropoulos để thay thế Laura, bắt đầu từ Thứ Hai, 5 tháng 9. Cô
Anna đã được nhận vào St. Paul’s kể từ Học Kỳ 2 và đã có nhiều
cơ hội dạy trong Lớp PLC – đây là dịp để có sự bàn giao giữa cô
Laura và cô Anna.
Tôi xin đón chào Cô Elizabeth Gatt và Cô Renee Sposito vào
Trường St. Paul’s. Elizabeth và Renee làm việc với tư cách là Nhân
Viên Trợ Giáo trong nhiều lớp học khác nhau. Tôi biết tất cả
chúng ta trong Cộng Đồng St. Paul’s sẽ hoan nghênh Elizabeth và
Renee vào trường chúng ta.
Hôm nay chúng tôi đã làm lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ Mary Lên Trời
qua buổi Thánh Lễ rất đẹp tại Nhà Thờ St Paul’s. Vào ngày lễ kỷ
niệm này, chúng tôi nhớ đến sự tin tưởng của Chúa đối với Mary,
và sự tin tưởng của Mary đối với Chúa như những người Công
Giáo tin tưởng Mary ‘được đưa lên’ thiên đàng vào cuối đời của
bà. Họ tin rằng linh hồn và thể xác của bà luôn được gắn liền.
Chúng tôi cầu xin Mary, Mẹ của Giê-Su, luôn có một vị trí đặc biệt
trong cuộc sống của chúng ta. Sự lên thiên đàng của Mary được
nhiều người nhìn thấy như lời hứa hẹn của Chúa đối với tất cả
những người tin tưởng ở ngài; một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ
được nhận vào thiên đường của Chúa.
Xin gửi lời cám ơn rất nhiều đến Effie Ross, Tanya Parry and Loan
Ho trong việc tổ chức Gian Hàng bán Đồng Phục Cũ trong tuần
qua. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của họ. Gian hàng bán đồng
phục sẽ mở cửa vào Thứ Ba tới, 23 tháng 8, từ 8.45am – 9.15am.
Xin nhớ rằng học sinh Lớp 3/4 sẽ đi trại từ ngày mai. Các em
phải có mặt tại St Paul’s cho đến 8.30am vì xe buýt sẽ rời
trường. Xin quí vị nhớ đón con em từ Trường St Paul’s lúc
2.30pm vào ngày các em đi trại về. Tôi chắc chắn các em sẽ có
một thời gian đầy thú vị.
Thân mời quí vị đến xem Triển Lãm Nghệ Thuật của St Paul’s
2022, sẽ được tổ chức vào Thứ Năm 08/09 từ 5.00pm đến
7.00pm tại Nhà Thể Thao Marian College (vào Trường St. Paul’s
qua cổng Đường Glengala). Nếu quí vị không đến được vào tối
Thứ Năm, Triển Lãm Nghệ Thuật cũng sẽ mở vào Thứ Sáu 06/09
từ 9.00am đến 10.00am. Xin quí vị hãy ghi ngày này vào sổ tay
của mình. Sẽ có them chi tiết sau.
Thân chúc tất cả quý vị có một tuần lễ tuyệt vời.
Chào thân ái!
Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

TRẠI CỦA CẤP LỚP 3 VÀ 4
Thân gửi quí Phụ Huynh học sinh Lớp 3/4 và Gia Đình,
Tuần này, các học sinh Lớp 3/4 sẽ đi Trại Doxa. Trên trang SeeSaw của
con em quí vị, quí vị tìm vào chỗ ‘Camp’ sẽ có các chi tiết về những gì
phải mang theo khi đi trại và ký tên giao thuốc như thế nào. Xin nhắc
lại rằng, nếu con em quí vị cần uống bất cứ loại thuốc nào trong thời
gian ở trại, xin quí vị vui lòng bỏ thuốc và mẫu đơn cho phép uống
thuốc vào trong bao ‘snap-lock bag’ có ghi tên của con em.
Xin nhớ cho con em mang theo bánh trái và bánh mì ăn trưa cho Ngày
1 và bỏ tất cả trong bao nhựa. Hộp đựng đồ ăn không cần thiết. Khi
chúng tôi tới trại, các học sinh sẽ ăn phần ăn trưa mà quí vị đã cho
mang theo. Tất cả các bữa ăn sau đó sẽ được cung cấp tại trại.
Xin nhớ rằng tất cả những em tham gia trại phải có kết quả thử RAT
âm tính vào buổi sáng đi trại của các em. Xin quí vị chắc chắn test con
em để đảm bảo tất cả những người ở trại được an toàn.
Xin cám ơn,
Toàn Thể Giáo Viên Cấp Lớp 3/4
CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ BẰNG KẸO SÔ-CÔ-LA
Xin gửi lời cám ơn đến những gia đình mà họ đã nộp lại tiền bán sô-côla. Tất cả tiền và kẹo chưa bán được cần phải được nộp lại
cho Trường hạn cuối là Thứ Tư này 17 tháng 8. Tổng cộng
$60 cần phải được nộp lại cho Trường nếu tất cả kẹo sô-cô-la được
bán hết. Xin nhớ rằng bất cứ gia đình nào bán được hết hộp kẹo sô-côla sẽ được vào danh sách rút thăm trúng thưởng – giải thưởng chính là
10 kí kẹo sô-cô-la. Nếu quí vị có thể bán thêm được, xin liên lạc văn
phòng.
BỮA ĂN SÁNG MỪNG NGÀY CỦA CHA VÀ GIAN HÀNG BÁN QUÀ

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9
Vào Thứ Sáu, 02/09 từ 7.30am – 8.30am sẽ có bữa ăn sáng với súc
xích nướng để mừng Ngày của Cha. Xin nhớ rằng các học sinh tham
dự bữa ăn sáng phải có người trong gia đình đi cùng.
Gian Hàng Bán Quà cho Ngày của Cha sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu
02/09. Nếu quí vị có thể phụ giúp chuẩn bị gian hàng hoặc bán
hàng, xin vui lòng điền và nộp lại mẫu giấy bên dưới cho văn phòng.
Giá mỗi món quà trong khoảng từ $1 đến $8. Xin vui lòng nộp lại
mẫu giấy bên dưới cho biết có bao nhiêu món quà con em quí vị
muốn mua.

