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     TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT CỦA TRƯỜNG ST PAUL  
Chủ đề của buổi Triển lãm Nghệ thuật niên học này là kể chuyện như Quý vị 

chắc chắn đã để ý thấy khi Quý vị bước vào lối vào phòng Thể thao. 
 

Chúng tôi đã quyết định dành buổi triển lãm Nghệ thuật này cho cộng đồng, 

gia đình, bằng hữu, nhà thờ và các nhóm dân tộc của chúng ta, bởi vì đây là nơi 

từng người một trong chúng ta bắt đầu câu chuyện của chính mình, cùng với  

những câu chuyện đã được kể trước đó. Các câu chuyện của chúng ta tiếp tục 

được kể lại, chương này qua chương khác, với mỗi một trải nghiệm mới, cuộc 

phiêu lưu mới, kỹ năng mới đã học được, người mới được gặp gỡ… 

Như nhà đạo diễn phim nổi tiếng Cecil B Demille đã từng chỉ ra rằng: ‘hình 

thức nghệ thuật tuyệt vời nhất trên thế giới chính là nghệ thuật kể chuyện’, và 

do đó chúng ta được xem nhiều câu chuyện đã được đưa vào cuộc sống thông 

qua nghệ thuật trực quan trong đó mỗi tác phẩm nghệ thuật đã kể lại câu 

chuyện của riêng nó và có lẽ là câu chuyện của chính người họa sĩ!         

 

Theo các chủ đề về kể chuyện này, toàn thể cộng đồng trường chúng ta đã có thể 

cùng họp nhau lại và sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chung nhóm để 

miêu tả một số sự kiện đã xảy ra trong 

gia đình chúng ta và tôi chắc chắn 

rằng Quý vị sẽ đồng ý một điều: chúng 

ta đã tạo nên một phần trình bày thật 

bắt mắt về những chuyến hành trình 

của chúng ta đã giống VÀ khác nhau 

như thế nào, nhưng khi gộp chung lại 

vẫn tạo nên một điều gì đó thực sự ấn 

tượng và đẹp đẽ! Tôi nghĩ rằng đây 

thực sự là việc chúc mừng thích đáng 

về những con người chúng ta tại 

Trường St Paul phải không Quý vị? 
 

Tôi thực sự mong rằng Quý vị có thể 

tán thưởng nhiều câu chuyện đã được 

trình bày trong buổi triển lãm Nghệ thuật tuyệt vời này và thán phục về tính 

sáng tạo, khả năng và nhiệt huyết mà các em học sinh của chúng ta đã thể hiện 

ra. Đây thật sự là sự tôn vinh tài năng tuyệt vời và là niềm vinh dự được chia sẻ 

với nhiều gia đình đã tham dự buổi này. Tôi chắc chắn Quý vị đã cảm thấy tự 

hào về họa sĩ của Quý vị giống như chúng tôi vậy! 

Cô Michele Micallef  

Đại diện cho Ban Nghệ Thuật 



 

Giới Thiệu Nhân Viên của Trường St Paul 

 

Janelle Micallef: Giáo viên Lớp Một/Điều Hợp  

Viên Khối Lớp 1&2 

Janelle đã làm việc tại Trường St Paul được 12 năm. Cô đã học xong bằng cử 

nhân truyền thông chuyên ngành Quan hệ Công chúng trước khi lấy bằng Cao 

học về Sư phạm Tiểu học. Cô đã dạy các lớp 3/4, 1/2, Prep và gần đây nhất là 

Lớp Một. Cô đặc biệt thích môn Đọc Viết tiếng Anh và vừa mới quay trở lại 

trường đại học và đã hoàn thành chứng chỉ sau đại 

học về Dạy Tiếng Anh là Ngôn ngữ Phụ.  

Ba Điều về Janelle:  

1. Cô YÊU THÍCH du lịch và người bạn ngao du yêu 

thích là Cô Melissa. Đây là tấm ảnh của hai Cô khi 

ở Dubai. 

2. Đi vui chơi với các cháu gái là một trong những 

điều Cô yêu thích nhất! 

3. Cô yêu thích ở trên bãi biển. 

 

Melissa Dvorscak: Giáo viên Lớp Prep / Điều Hợp 
Viên Lớp Prep  

Melissa đã làm việc tại Trường Tiểu Học St Paul được 10 năm. Một trong những năm 
này Cô đã hoàn thành đợt thực tập cuối cùng với vai trò là sinh viên sư phạm cùng 
với giáo viên hướng dẫn là Cô Louise. Cô hồ hởi nhận công việc làm giáo viên khối 
Lớp 3&4 và dạy tại cấp lớp này trong 5 năm. Sau đó, Melissa thay đổi cấp lớp và dạy 
khối Lớp 1&2 trong 3 năm. Cô hiện đang dạy Lớp Prep lần đầu tiên và hoàn toàn yêu 
thích cấp lớp này! Melissa vui vẻ nói rằng dạy ở Lớp Prep đã là cấp lớp yêu thích của 
Cô. Đó là bởi vì Cô cảm thấy ngạc nhiên vì sự phát triển trong học tập tuyệt vời mà 
những siêu sao nhí này đã có thể đạt được. Niềm đam mê của Melissa về giáo dục bắt 
đầu khi Cô còn rất trẻ - Cô luôn chơi trò đóng vai cô giáo với các em họ qua việc đọc 
sách, đếm số và vẽ cùng họ. Melissa thích dạy học và nói rằng đây là nghề đáng giá 
nhất!   
Ba Điều về Melissa: 

1. Ủng hộ cho đội bóng Western Bulldogs (Cố lên Doggies!) 

2. Yêu thích chạy bộ ngoài trời giữa thiên nhiên. 

3. Thích du lịch và đi biển chơi với người bạn du lịch yêu 

thích là Cô Micallef.  

Đây là bức ảnh hai Cô đang vui chơi với nhau tại Malta. 

Josh Turner: Giáo viên & Điều Hợp Viên Công Nghệ TT 

Josh đã làm giáo viên được 15 năm và đã dạy tại Trường St Paul được 6 năm. Thầy bắt 
đầu dạy học ở Tasmania và có thời gian dạy ngắn hạn tại London, trước khi chuyển đến 
Melbourne cách đây 10 năm. Josh thích sử dụng công nghệ và giảng dạy ICT. Thầy có 
niềm đam mê về lập trình và thích dạy môn lập trình sử dụng chương trình Scratch 
trên máy tính.  Josh thích công việc làm giáo viên chuyên dạy CNTT và làm việc với tất 
cả các cấp lớp và các em học sinh tại Trường St Paul. 
 
Ba Điều về Josh 
1. Có cô con gái 3 tuổi tên là Elsie 
2. Yêu thích bóng đá và là cổ động viên cho đội kịch tính 
3. Thích đi du lịch và điểm đến yêu thích nhất cho đến 
giờ này là nước Ai Cập 
 



 
 

An toàn trên mạng cho mọi gia đình  
Hội thảo qua mạng tháng 10 của eSafety: Công nghệ Kỹ thuật số và sức khỏe tâm thần – Thích hợp cho Quý  

phụ huynh và giám hộ có con em độ tuổi từ 10 đến 18. 

 

Đăng ký tại đây: https://register.gotowebinar.com/rt/9223357062192996109  

  

Những cách mở đầu câu chuyện với trẻ về an toàn trên mạng  

Các thẻ câu hỏi này được thiết kế để được sử dụng trong gia đình hoặc trường học để bắt đầu những cuộc nói 
chuyện thường ngày về vấn đề an toàn trên mạng. Các thẻ này bao gồm các chủ đề như nhận biết các mối 
nguy hiểm trên mạng, dùng công nghệ an toàn và báo cáo những hành vi nguy hiểm. Sử dụng chúng cùng với 
thông tin trong eSafety kids, và trang bị cho trẻ nhỏ khả năng kiểm soát các trải nghiệm trên mạng của em.  
 

 
Conversation starters (dành cho trẻ nhỏ)  

 
Conversation starters (dành cho thanh niên) 

 

Hướng dẫn dành cho phụ huynh và giám hộ của eSafety 

về Công nghệ Kỹ thuật số và sức khỏe tâm thần 
 

Học về các trò chơi, ứng dụng, truyền thông xã hội và thời gian trên mạng tác 

động thế nào đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. 

 

Hãy tham gia cùng đội ngũ chuyên gia giáo dục và huấn luyện của eSafety trong buổi 

hội thảo trực tiếp qua mạng miễn phí dành cho phụ huynh có con em tuổi từ 10-18. 

 

Tháng 10  Giờ (AEDT) 

Thứ Tư (12/10) 7:30pm đến 8:30pm 

Thứ Hai (17/10) 12:30 đến 1:30pm 

Thứ Năm (27/10) 12:30 đến 1:30pm 

https://register.gotowebinar.com/rt/9223357062192996109
https://www.esafety.gov.au/young-people
https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2020-03/eSafety_Ed%20Conversation%20S%20%20Kids.pdf


 

Mối Quan Hệ Tôn Trọng Lẫn Nhau Chủ Đề 6  
Các tài liệu học tập về Khả năng Ứng phó, Quyền và Mối Quan Hệ Tôn Trọng Lẫn 

Nhau (tiếng Anh viết tắt là RRRR) bao gồm tám chủ đề về Học hiểu Cảm Xúc Xã Hội 
xuyên suốt tất cả các cấp lớp của bậc tiểu học. 

 
 

Chủ đề về Học hiểu Cảm xúc Xã hội thứ sáu được học vào cuối Học kỳ 3 là  
‘Tìm kiếm sự Giúp đỡ’. 
 
Các sinh hoạt học tập trong phạm vi chủ đề này được thiết kế nhằm giúp cho học sinh thảo luận về vai 
trò quan trọng khi tìm kiếm sự giúp đỡ và biết giúp đỡ bạn bè khi phải xử lý các vấn đề quá lớn không 
thể giải quyết một mình được. Điều này giúp bình thường hóa và kết quả hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ. 
Các sinh hoạt theo tình huống giúp cho học sinh nhận ra các tình huống mà em cần phải tìm người giúp 
đỡ, nhận biết các nguồn giúp đỡ đáng tin cậy, và thực hành tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè và người lớn. 
 
 
Trong Lớp JPF, học sinh gọi tên những người trong cuộc sống của em mà em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ 
nơi họ. Các em cũng gọi tên những người trong đời sống mà các em thỉnh thoảng giúp đỡ họ. 

 

Jonathan  Emily  

Keira Terrence 

 
 



 

 
 
 
 

Ở Lớp SCF, học sinh đã học về các cách 
tìm kiếm sự giúp đỡ và tự nói với chính 

mình. Các em cộng tác theo nhóm để sáng 
tạo nên bảng truyện để minh họa kiến 

thức của các em về hai đề tài này. Sau đó 
các em sẽ thuyết trình bảng truyện và 

giải thích sự hiểu biết của các em cho cả 
lớp nghe.  

 
 

 Phóng to để đọc!  
 
 
 
 
 

 Truyện được viết bởi Anne, Aswath và 
Amelia.  

 
 
 
 
 

 
   Truyện được viết bởi Richard, Levi và Julio.  

 



 

Quý vị đã bỏ lỡ mất một Bản tin Cộng Đồng và An Sinh? Hãy tìm ra các ấn bản trước đây theo đường dẫn sau: 

Tiếng Anh  
Wellbeing and Community Newsletter Issue 1 2022  
Wellbeing and Community Newsletter Issue 2 2022  
Wellbeing and Community Newsletter Issue 3 2022  
Wellbeing and Community Newsletter Issue 4 2022 
Wellbeing and Community Newsletter Issue 5 2022 

Wellbeing and Community Newsletter Issue 6 2022 

Tiếng Việt 
Bản tin Cộng Đồng và An Sinh Ấn bản 1 2022 
Bản tin Cộng Đồng và An Sinh Ấn bản 2 2022 
Bản tin Cộng Đồng và An Sinh Ấn bản 3 2022  
Bản tin Cộng Đồng và An Sinh Ấn bản 4 2022 
Bản tin Cộng Đồng và An Sinh Ấn bản 5 2022  
Bản tin Cộng đồng và An sinh Ấn bản 6 2022 

 

Nhân Viên An Sinh Trọng Yếu của Trường St Paul 
 - Niên Học 2022 

Cathy Doran: Hiệu Phó 
Nicole Azarnikow: Trưởng Ban An Sinh Học Sinh (Thứ Hai – Thứ Tư) 

Rebeca Lopez: Điều Hợp Viên An Sinh và Sức Khỏe Tâm Thần  
Lisa Peplow: Nhân viên Phụ trách An toàn cho Trẻ 

Kara Hande: Trưởng Ban Đa Dạng Học Tập 
Mareta Parsons: Trưởng Ban Liên kết Gia đình/ 
Trưởng Ban Đa Dạng Học Tập (Thứ Hai-Thứ Tư) 

Nếu Quý vị muốn biết thêm thông tin về nội dung 
được nói đến trong bản tin này hoặc có bất cứ đề 

nghị gì liên quan đến chủ đề sẽ được nói đến trong ấn 
bản tiếp theo, xin hãy liên lạc  

với chúng tôi. 
Rebeca Lopez  

rlopez@spsunshinewest.catholic.edu.au  
hoặc Nicole Azarnikow 

nazarnikow@spsunshinewest.catholic.edu.au 

Trường St Paul xin công nhận người dân Wurundjeri, những Chủ quản Truyền thống của mảnh đất này.  
Những người mà, từ thời Dreamtime, đã bước đi ở đây và chăm sóc cho mảnh đất mà trường chúng ta tọa lạc.  

Chúng ta công nhận sự gắn kết tinh thần sâu đậm được tiếp diễn và mối liên hệ của những người Thổ dân và Dân Đảo 
Torres Strait đối với Quốc gia này và tỏ lòng thành kính đối với các bậc trưởng lão, quá khứ và hiện tại, khi chúng ta tiếp tục 

cam kết vào quá trình hòa giải được tiếp diễn. 

 

 
Truyện được viết bởi Anushka, Jessica và Oscar  

Chủ đề về mối Quan hệ Tôn trọng Lẫn nhau SẮP TỚI:  

CHỦ ĐỀ 7- GIỚI TÍNH VÀ BẢN SẮC 

Các sinh hoạt học tập thuộc chủ đề này giúp cho học sinh thách thức các khuôn mẫu và phê bình ảnh hưởng 
của các định kiến về giới tính lên thái độ và hành vi. Các em sẽ học biết các vấn đề trọng yếu liên quan đến 
quyền nhân sinh và các hành vi không phân biệt giới tính và tôn trọng lẫn nhau là như thế nào trong thực 
tiễn. Các sinh hoạt đề cao sự tôn trọng đối với tính đa dạng và sự khác biệt. 

https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/02/Wellbeing-and-Community-Newsletter-Issue-1-2022-English.pdf
https://app.seesaw.me/#/item/item.c01a6ca6-a827-43f6-ae06-81e55fa2837c/share/eJ83xYQbRSOpVa2_oEY5Og
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/05/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-3-2022.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/06/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-4-2022.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/08/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-5-July-2022-compressed.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/10/Wellbeing-and-Community-Newsletter-Issue-6-September-2022-English.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/02/Wellbeing-and-Community-Newsletter-Issue-1-2022-Vietnamese.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/03/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-2-2022-Vietnamese.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/05/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-3-2022-Vietnamese.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/06/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-4-2022-Vietnamese.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/06/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-4-2022-Vietnamese.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/06/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-4-2022-Vietnamese.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/08/Viet-Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-5-July-2022-compressed-1.pdf
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/10/Wellbeing-and-Community-Newsletter-Issue-6-September-2022-Vietnamese.pdf
mailto:rlopez@spsunshinewest.catholic.edu.au
mailto:nazarnikow@spsunshinewest.catholic.edu.au

