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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 Gia đình thân mến! 
 

Chúng ta chào đón Cô Cathy Doran trở lại sau kỳ nghỉ – Cô sẽ trở 
lại Trường vào thứ Tư này. Chúng ta hy vọng rằng Cô đã có thời 
gian tuyệt vời ở Anh và Pháp. Cám ơn Cô Louise Collison và Cô 
Lisa Peplow và tất cả Ban Lãnh Đạo đã hỗ trợ khi Cathy đi vắng.  
 

Các học sinh Lớp 3&4 đã khởi hành đi cắm trại vào sáng nay với 
niềm hứng khởi tột độ - các em rất mong được thấy các chú 
chim cánh cụt vào tối nay. Xin Quý phụ huynh hãy đến đón con 
về nhà tại Trường St Paul vào khoảng 3.30pm ngày mai - thứ 
Ba (15/11) – Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn để thông báo cho các gia 
đình biết thời gian đến chính xác.  
 

Đây là tin tuyệt vời – chúng tôi rất vui được thông báo rằng vở 
kịch học đường cho năm 2023 của chúng ta sẽ là Joseph and his 
Technicolour Dream Coat. Các học sinh Lớp 4&5 đã rất phấn 
khởi khi nghe tin vui này vào ngày thứ Sáu, cũng như toàn 
trường khi chúng tôi chia sẻ tin này trong buổi tập họp. Các ngày 
diễn kịch trong năm 2023 là 12/09, 13/09 và 14/09. 
 

Chúng tôi cần cập nhật lại số tiền gây quỹ được từ Hội chợ Nhỏ 
Ngày Khánh Nhật - $3270,20 đã được gây quỹ. Đây thật là một 
số tiền lớn. Tất cả chúng ta đều rất tự hào về những nỗ lực của 
các giáo viên và học sinh khối Lớp 5&6.  
 

Xin cám ơn các gia đình đã hoàn thành việc đóng học phí cho 
niên học 2022. Nếu Quý vị nào chưa làm xong điều này, xin Quý 
vị hãy đảm bảo việc trả tiền học cho Trường được thực hiện 
càng sớm càng tốt. Xin hãy gặp tôi nếu Quý vị có bất cứ lo lắng gì 
về việc thu xếp tài khoản của Quý vị ở Trường.  
 

Tôi mong tất cả Quý vị ghi ngày 08/11 vào nhật ký vì đây là ngày 
chúng ta sẽ tổ chức buổi Thánh ca Giáng Sinh. Buổi này sẽ bắt 
đầu khoảng 5pm. Thông tin thêm sẽ sớm được gửi đến Quý vị. 
 

Thánh Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6 sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ St Paul 
bắt đầu lúc 7pm ngày thứ Hai (12/12). Đây là buổi lễ dành cho 
tất cả học sinh Lớp 6 của chúng ta về mọi thành tích đã đạt được 
trong thời gian theo học tại Trường St Paul. Xin mời Quý vị tham 
dự cùng chúng tôi trong buổi lễ này. Tất cả học sinh Lớp 6 phải 
mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè. 
 

Chúng ta sẽ mừng Lễ Kết Thúc Niên Học tại Nhà Thờ St Paul lúc 
9.15am thứ Tư (14/12). Các gia đình và bạn hữu rất được hoan 
nghênh đến dự. Sau Thánh Lễ có buổi tiệc trà để cảm tạ tất cả 
các thiện nguyện viên đã giúp Trường St Paul trong năm nay. 
 

Xin lưu ý rằng học sinh sẽ được nghỉ học vào ngày thứ Sáu 
(09/12) vì tất cả nhân viên sẽ lập kế hoạch cho niên học 2023. 
 

Tôi hi vọng Quý vị có một tuần tuyệt vời. 
 

Chào thân ái! 
Damian Casamento 
HIỆU TRƯỞNG 
 
 

Links Street 
West Sunshine,  
Vic. 3020 
 

 

HỌC KỲ 4 
TUẦN 7: Thứ Hai, 14 tháng 11 năm 2022 

XỔ SỐ GIÁNG SINH 
Vé số cho chương trình Xổ số Giáng sinh đã được gửi về gia đình 
tuần trước. Mỗi vé giá $1 và có 10 vé trong một tập. Chúng tôi 
khuyến khích Quý vị bán hết một tập vé số! 
 

Thứ Sáu này (18/11) là ngày mặc quần áo thường. Học sinh có 
thể mặc quần áo thường nếu em mang tặng đồ gì đó để làm giải 
thưởng xổ số. Những món đồ tặng này sẽ được gói lại thành giải 
thưởng. Một số món đồ có thể được mang đến Trường để đổi lại 
được mặc đồ thường có thể là đồ chơi mới, quà tặng, rượu, thực 
phẩm lâu hư, khăn ăn, bon bon, giấy gói quà, bánh nhân thịt, bánh 
Giáng Sinh, bỏng ngô nhiều màu hoặc bất cứ thứ gì khác phù hợp 
làm giải thưởng cho Xổ số Giáng Sinh. Mỗi lớp sẽ có một thùng để 
gom đồ tặng. Nếu mỗi gia đình đều trao tặng một món đồ thì chúng 
ta sẽ có rất nhiều giải thưởng. Năm nay chúng ta sẽ trao khoảng 10-
15 phần quà tặng cho Hội St. Vincent De Paul. Tôi chắc chắn rằng 
những đồ Quý vị trao tặng sẽ là niềm vui lớn lao cho những gia đình 
đang khốn khó trong Giáng Sinh năm nay. 
 

Xin ủng hộ chúng tôi bằng cách trao tặng đồ để làm quà tặng và 
mua vé số. Xổ số được rút thăm tại Đêm Thánh Ca vào ngày 08/12. 
Tất cả vé số và tiền phải được nộp lại Trường hạn ngày 05/12. 
 

THÔNG BÁO GỬI ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH HỌC SINH LỚP 5&6 
Các học sinh Lớp 5&6 đã được đọc và tìm hiểu quyển sách nhan đề 
‘The Iron Man’ (Người Sắt). Để kết thúc việc nghiên cứu sách này, 
các em sẽ được xem một bộ phim có liên quan nhan đề ‘The Iron 
Giant’ (Người Khổng Lồ Sắt) thuộc phân loại PG. Nếu Quý vị có lo 
lắng gì về việc con mình xem bộ phim này, xin liên lạc với giáo viên 
chủ nhiệm của con. Xin cám ơn rất nhiều! Các Giáo viên Lớp 5&6 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BƠI CỦA KHỐI LỚP PREP, 1/2 VÀ 3/4 
Các học sinh Lớp Prep, 1/2 và 3/4 sẽ tham gia chương trình học 
bơi liên tục 8 ngày. Chương trình này được bắt đầu từ thứ Hai 
(28/11) và kết thúc vào thứ Tư (07/12). Mỗi buổi học dài 45 phút 
và do Nhân Viên Trường Bơi chuyên nghiệp huấn luyện. Địa điểm 
học là Sunshine Leisure Centre. Xin điền và nộp giấy cho phép 
học bơi càng sớm càng tốt nếu Quý vị chưa làm điều này. 
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG NIÊN HỌC  2023 
Sau đây là những ngày rất quan trọng cho TẤT CẢ các học sinh 
sẽ lên học trường trung học năm 2025 – học sinh hiện đang học 
Lớp 4 của chúng ta. Nếu đơn ghi danh vào Trường Trung Học Công 
Giáo không được nộp trước ngày hạn thứ Sáu 18/08/2023 thì 
con quý vị sẽ không được nhận vào trường Quý vị mong muốn. 
 

• 18/08/2023:  Hạn chót nộp Đơn ghi danh vào Trường Trung 
Học Công Giáo Lớp 7 năm 2025 – Học sinh hiện đang học Lớp 4. 

• 20/10/2023: Thư chấp nhận cho học sinh sẽ học Lớp 7/2025 
được gửi về nhà. 

• 10/11/2023: Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp nhận thư 
mời nhập học của Trường Trung Học. 

 
 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 
Thứ Ba, ngày 15 tháng 11: Các Học Sinh Lớp 3&4 trở về từ Trại Phillip Island – 3.30pm (khoảng) 
Thứ Tư, ngày 16 tháng 11: Buổi Định Hướng (Nhận Lớp) Lớp Prep 2023 lúc 9.15am 
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11: Ngày mặc Quần áo thường – Đóng góp từ thiện cho Giải thưởng Xổ số Giáng Sinh 
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11: Xưng tội tại Lớp SHB, SCF, SVJ lúc 10am, Tập Họp Toàn Trường Lớp PLC – 2.30pm 
Thứ Năm, ngày 24 tháng 11: Gian hàng Đồng Phục Cũ lúc 8.45am – 9.15am 
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11: Tập Họp Toàn Trường – Khối Lớp 3&4 – Mùa Vọng I lúc 2.30pm 
Thứ Hai (28/11) – thứ Tư (07/12): Chương trình Học bơi của khối Lớp Prep, 1&2 và 3&4 (Không học bơi ngày 08/12 hoặc 09/12) 
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 12: Tập Họp Toàn Trường – Khối Lớp 5&6 – Mùa Vọng II lúc 2.30pm 
Thứ Tư, ngày 07 tháng 12: Ngày Vui Chơi Bên Ngoài của Lớp 6 – Thông tin thêm sẽ được gửi đến sau 
Thứ Năm, ngày 08 tháng 12: Đêm Thánh Ca Giáng Sinh, 5pm – 7pm 
Thứ Hai, ngày 09 tháng 12: Ngày Trường Đóng Cửa – Lập kế hoạch cho Niên học 2023 
Thứ Hai, ngày 12 tháng 12: Lễ Tốt Nghiệp của Lớp 6 lúc 7pm tại Nhà Thờ St Paul – học sinh phải mặc đầy đủ đồng phục đi học 
Thứ Tư, ngày 14 tháng 12: Lễ Bế Giảng Niên Học lúc 9.15am tại Nhà Thờ St Paul, theo sau là Tiệc Trà Tạ Ơn lúc 10.30am tại 

Trường St. Paul. Buổi Định Hướng (Nhận Lớp) cho Lớp 1- Lớp 6 Năm 2023, Học Bạ được gửi về nhà. 
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12: Trường Kết thúc Niên học 2022 lúc 1pm – Học sinh có thể mặc đồ thường. 
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