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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! 
 

Rất cám ơn Effie Ross đã điều phối cho Gian hàng Đồng phục Cũ 
trong năm nay. Xin cám ơn Effie, Tana Degala và Tanya Parry đã 
giúp cho gian hàng vào tuần trước. Đây là tin tuyệt vời: chúng ta đã 
có thể trao tặng thẻ quà tặng/tiền cho 3 nhóm cộng đồng rất quan 
trọng. Điều này đều từ số tiền bán hàng từ cửa hàng. Chúng ta đã 
tặng $1000 cho tổ chức Gastroparesis Australia để nghiên cứu các 
phương pháp chữa trị tốt hơn và cuối cùng là cách trị bệnh này. 
Chúng ta đã tặng $1000 cho hội Abbey Solo Foundation – hội được 
thành lập để tưởng nhớ cuộc đời của Abby đã qua đời khi được 9 
tuoa63i. Abbey là học sinh của Trường Mother of God ở Ardeer. Số 
tiền mà hội nhận được sẽ được dùng để giúp cho người trong gia 
đình được ở cùng nhau khi con phải nằm viện. Chúng ta cũng sẽ 
trao tặng thẻ quà tặng cho các gia đình khó khăn của trường chúng 
ta. Các nguồn quỹ thu được từ cửa hàng đã giúp cho chúng ta giúp 
đỡ cho những mục đích tuyệt vời này. 
 

Chủ Nhật này chúng ta sẽ thắp sáng Ngọn nến Mùa vọng thứ hai. 
Tôi xin Quý vị hãy đọc lời nguyện Mùa Vọng sau với gia đình mình. 
 
 

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con ca ngợi Chúa vì Con 
Ngài là Đức Giê-su Ky-tô là Đấng Emmanuel và là Hy vọng của mọi 
dân tộc. Người chính là đức Khôn Ngoan đến dạy dỗ và dẫn dắt 
chúng con. Người là Đấng Cứu Độ tất cả chúng con. Lạy Chúa, xin 
hãy chúc lành trên chúng con khi chúng con thắp sáng ngọn nến thứ 
hai trong vòng hoa Mùa Vọng. Nguyện xin vòng hoa này và ánh sáng 
của nó là dấu chỉ của lời hứa ban ơn cứu độ của Chúa Ky-tô. Nguyện 
xin Người hãy mau đến và xin đừng trì hoãn. Lạy Cha, nguyện xin cho 
chúng con là dân của Ngài đang mong đợi Chúa Ky-tô giáng trần 
được trải nghiệm niềm vui ơn cứu độ và mừng Lễ trong tình yêu và 
lòng biết ơn. Chúng con nguyện xin nhờ danh thánh của Ngài. Amen. 
 

Buổi Thánh ca Giáng Sinh của trường chúng ta sẽ được tổ chức vào 
thứ Năm (08/12) bắt đầu khoảng 5pm. Chúng tôi mong Quý vị có 
thể tham dự cùng chúng tôi khi chúng ta mừng Giáng Sinh chung 
toàn thể cộng đồng. Xin lưu ý nếu chúng ta tổ chức trên sân DCG thì 
cổng trên đường Links sẽ mở để Quý vị vào Trường – ngược lại thì 
cổng dành cho người đi bộ trên Đường Glengala sẽ được mở. 
 

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 sẽ có tiệc trà để cảm tạ tất cả thiện 
nguyện viên đã giúp Trường St Paul trong niên học này. 
 

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 9: Thứ Hai, 28 tháng 11 năm 2022 

XỔ SỐ GIÁNG SINH 
Cám ơn các gia đình đã nộp lại vé số cho Trường rồi. Cũng xin 
cám ơn những tặng vật tuyệt vời cho các giải thưởng xổ số và 
cho Hội St Vincent de Paul. Xin cám ơn Effie Ross, Stephanie 
Martinez, Tana Degala, Milvyn Espiga, Sadija Sabanagic và Tanya 
Parry Đã dành thời gian tổ chức gói giải thưởng vào tuần trước. 
Các giải thưởng trông thật tuyệt. 
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. 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BƠI TỪ LỚP PREP ĐẾN LỚP 4 – TUẦN 
NÀY VÀ TUẦN SAU 
Chương trình học bơi liên tục 8 ngày của các Lớp Prep, 1/2 và 
3/4 đã được bắt đầu hôm nay và sẽ kết thúc vào thứ Tư 
(07/12). Học sinh cần mặc đồ bơi bên trong đồng phục đi học 
và mang theo đồ lót, áo lót sạch, dép kẹp và khăn tắm khô sạch 
đựng trong túi ni-lông MỖI NGÀY HỌC.  
Phụ huynh được hoan nghênh đến các buổi học bơi. Quý vị có 
thể giúp đỡ thay quần áo cho chính con của mình và nếu Quý vị 
có Thẻ Làm việc với Trẻ còn hiệu lực thì Quý vị có thể giúp cho 
các trẻ khác. Nếu Quý vị có thể giúp cho các trẻ khác, xin mang 
theo Thẻ Làm Việc với Trẻ để xuất trình cho giáo viên xem.  
 

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ CĂN-TIN 
Do gặp khó khăn với các nhà cung cấp, Căn tin có lượng đồ ăn 
nóng giới hạn cho thời gian còn lại của năm nay. Ngày cuối Căn 
tin mở cửa cho năm 2022 là thứ Năm (08/12). Chúng ta cám ơn 
Marlene Haber, Jacqui Batty và tất cả thiện nguyện viên đã giúp 
đỡ Căn tin trong niên học 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 muốn. 
• 18/08/2023:  Hạn chót nộp Đơn ghi danh vào Trường Trung 

Học Công Giáo Lớp 7/2025 – Học sinh hiện đang học Lớp 4. 
• 20/10/2023: Thư chấp nhận cho học sinh sẽ học Lớp 7 niên 

học 2025 được gửi về nhà. 
• 10/11/2023: Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp nhận thư 

mời nhập học của Trường Trung Học. 
 

CÁC NGÀY CỬ HÀNH BÍ TÍCH TRONG NIÊN HỌC 2023 
Các ngày cử hành các Bí tích và các đêm hội thảo dành cho Gia 
đình trong niên học 2023 là: 
Đêm Hội thảo dành cho Gia đình về Bí tích Giải tội (Lớp 3): Thứ 
Năm (16/02) 7pm, Trường St. Paul 
Ban Bí tích Giải tội (Lớp 3): Thứ Tư (08/03) 7pm, Trường St Paul 
Đêm Hội thảo dành cho Gia đình về Bí tích Thêm Sức (Lớp 
5&6): Thứ Ba (07/03) 7pm, Trường St. Paul 
Ban Bí tích Thêm Sức (Lớp 5&6): Thứ Năm (30/03) 7pm,  
Nhà thờ St. Paul. 
Đêm Hội thảo dành cho Gia đình về Bí tích Thánh Thể  
(Lớp 3): Thứ Năm (04/05) 7pm, Trường St. Paul 
Ban Bí tích Thánh Thể (Lớp 3): Thứ Sáu (19/05) 6.30pm, Nhà 
Thờ St. Paul 
 
 

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 
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 Ba, ngày 13 tháng 12: Ca Đoàn Lớp 3&4 và 5&6 
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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