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NGÀY DÀNH CHO DANIEL NĂM 2022 

Vào ngày thứ Sáu (28/10), Trường St. Paul đã tham gia vào sự kiện đã được đăng ký trước ‘Ngày dành cho 

Daniel’. Ngày này hỗ trợ cho các Chương trình Nâng cao Ý thức về An toàn cho Trẻ của Trường St Paul dựa 

trên các tài liệu giáo dục về Khả năng Ứng phó, các Quyền và Mối quan hệ Tôn trọng lẫn nhau (tiếng Anh viết 

tắt là RRRR). Học sinh được giáo viên dạy nhiều bài học có liên quan. Các sinh hoạt học tập vào ngày này dựa 

trên các bài học trích từ Chủ đề 8 của Mối quan Hệ Tôn Trọng Lẫn Nhau: Mối Quan hệ Giới tính Tích cực. Chủ 

đề này chú trọng vào việc phát triển kiến thức về các ảnh hưởng của bạo lực và các tiêu chuẩn có liên quan 

đến mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau.  
 

Học sinh học tập để phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, thiết lập các ranh giới, và nhận biết và phản ứng 

trong các tình huống mà không gian cá nhân và an toàn của em có thể phải thỏa hiệp. Các em được cho cơ hội 

phát triển sự hỗ trợ từ bạn bè và các kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ có thể được áp dụng khi ứng phó với các 

tình huống. Các bài học này đề cao và dạy cho học sinh phải biết ‘Không, Đi, Kể’ nếu các em gặp phải tình 

huống làm cho các em cảm thấy không an toàn.   
 

Ở Lớp Prep, học sinh thảo luận về cơ thể chúng ta có thể cung cấp cho chúng ta những ngụ ý như thế nào khi 

chúng ta cảm thấy không an toàn. Các em xem xét về cách những dấu hiệu như nôn nao trong lòng, đầu gối 

mềm ra và lòng bàn tay đổ mồ hôi trở thành những ngụ ý rằng các em đang gặp tình huống không an toàn.    
 

 



 

Trong các Lớp 5&6, học sinh học về nhiều chủ đề khác nhau trong suốt ngày này. Các chủ đề này bao gồm giới 

tính, an toàn và tính đa dạng. Các em thảo luận về nhiều loại bạo lực khác nhau và các ảnh hưởng của bạo lực  

lên thủ phạm, nạn nhân và nhân chứng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Buổi Học Tập dành cho Phụ huynh của Trường St Paul 
Buổi học tập dành cho phụ huynh thứ ba tập trung về Vượt qua sự Chia ly giờ đây đã được đăng trên trang 

Youtube của trường chúng ta. Các buổi học tập này do cô Chloe chuyên viên tư vấn học đường phát triển. 

Quý vị có thể tìm thấy phim ở đây video here (bấm vào chữ xanh).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Cũng xin mời Quý vị xem qua các đường dẫn dưới đây về các bài học kỳ trước  
nếu Quý vị cảm thấy hứng thú: 

Anxiety and School Refusal (Lo lắng Thái quá và Không chịu Đi học) 

Fostering Confidence and Resilience in Children  
(Củng cố Tự tin và Khả năng Ứng phó ở Trẻ em) 

 

https://youtu.be/Fak3QZ2wzXE
https://www.youtube.com/watch?v=DnecDY9CkO4
https://www.youtube.com/watch?v=SdxmCQGu3XI


 

Giới Thiệu Nhân Viên của Trường St Paul 

 

Michelle Favero – Gíao viên Lớp 2 & Giáo viên  
Thư Viện  
Michelle đã làm việc ở Trường St Paul được 6 năm nhưng đã làm nghề 
dạy học được hơn 28 năm trong đó Cô đã dạy mọi cấp lớp. 
Cô bắt đầu làm việc ở đây tại Trường St. Paul với các nhóm nhỏ trong 
Môn Toán và Tiếng Anh Mở Rộng và tiếp tục làm việc với các nhóm học 
chuyên trong vài năm sau đó. Cô đã dạy khối Lớp 3&4 trong 2 năm qua 
và hiện đang thích thú dạy học sinh Lớp 1&2 cũng như phụ trách vài lớp 
học về Thư viện. Michelle yêu thích làm đủ mọi việc trong trường học và 
thích được biết đến càng nhiều học sinh càng tốt trong vai trò của Cô. 
Michelle kết hôn với Oscar và có hai cậu con trai: Lucas hiện đang học 
Lớp 7 và Alexander hiện đang học Lớp 4. 
 
Ba Điều về Michelle:  

1. Yêu thích trượt trên Sông Calypso (Lazy) River tại Wet and Wild, QLD 
và đi nghỉ mát. 

2. Có 2 chú thỏ cưng tên là Pepper và Rumbles. 
3. Thích nướng bánh. 

 

 

Annamaria Schembri: Giáo viên Lớp 5/6 

Annamaria là giáo viên chủ nhiệm và đã làm việc tại Trường St Paul được 12 

năm. Cô đã dạy cho nhiều học sinh thuộc tất cả các cấp lớp từ Lớp Prep đến 

Lớp 6 trong thời gian này. Annamaria hiện đang dạy bán thời gian với Thầy 

Fox ở Lớp 5&6 vì Cô vừa trở lại Trường sau kỳ nghỉ hậu sản vào đầu niên học 

này. Cô là Mẹ của ba người con: Isaiah 6 tuổi, Tommy 3 tuổi và Sophia 2 tuổi 

cho nên Cô rất rất bận rộn khi ở nhà. Annamaria thích dành thời gian vui vẻ 

với gia đình và bạn bè của Cô. 
 

Ba Điều về Annamaria: 

1. xuất thân gốc Hy Lạp cùng với nhiều truyền thống phong phú có nghĩa là 

Annamaria được đặt tên theo cả hai người bà của Cô - Anna and Maria. 

2. Cô có em bé lông lá là chú cún tên là Oli. Chú cún này giống Moodle 

(chủng Maltese Terrier x Poodle) 

3. Cô và ông xã đều là người yêu thích cảm giác mạnh – họ thích nhảy từ 

không trung, nhảy từ tòa nhà và những môn thể thao kinh khủng khác. 

 



 

Mối Quan Hệ Tôn Trọng Lẫn Nhau Chủ Đề 7  
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 Học hiểu Cảm xúc Xã hội thứ bảy được phổ biến trong năm nay là ‘Giới tính và Bản sắc’. Các 
sinh hoạt học tập thuộc chủ đề này giúp các học sinh thách đố các khuôn mẫu và phê bình ảnh hưởng 
của các định kiến về giới tính lên thái độ và hành vi. Các em học biết về các vấn đề chính yêu liên quan 
đến quyền nhân sinh và các hành vi không phân biệt giới tính và mang tính tôn trọng là như thế nào 

trong thực tiễn. Các sinh hoạt đề cao sự tôn trọng về tính đa dạng và sự khác biệt.  

Ở Lớp PLH, học sinh đã và đang được học cách nhận ra khả năng và ưu điểm của em. Các em nói về cách 
con trai và con gái có thể bộc lộ hành động mạnh mẽ và dịu dàng. Các em đã làm rất tốt như Quý vị thấy!  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ở Lớp SVJ, các học sinh đã và đang được học về bạo lực theo giới tính và điều này cảm thấy, nhìn thấy và 
nghe thấy thế nào. Các em xem xét các tình huống khác nhau và thảo luận:  

• Cảm xúc nào người đó có thể cảm thấy 
• Ngôn ngữ cơ thể của người đó có thể nhìn thấy thế nào  
• Việc tự nói chuyện của họ có thể nghe ra sao  
• Họ có thể nói gì với người khác 

 

 
Tác phẩm tuyệt vời của Lớp SVJ! 



 

Chúc Mừng Lớp JTC! 
Cúp tháng 10 về giá trị trọng yếu Đa dạng đã được trao cho Lớp JTC.  

Các giáo viên môn chuyên đã trao giải cúp này bởi vì:  
 

• Các học sinh biết tôn trọng và chấp nhận ưu điểm và sự khác biệt của nhau.  
• Các em luôn làm việc tốt theo nhóm. 

 

Xin chúc mừng Lớp JTC đã làm gương sáng cho cộng đồng Trường St. Paul! 
 

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 
Wellbeing and Community Newsletter Issue 7 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 
Bản tin Cộng đồng và An sinh Ấn bản 7 2022 

 

Nhân Viên An Sinh Trọng Yếu của Trường St Paul - Năm 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. 

Core Values 
Award  

Core Values 
Award  

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/2022/11/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-7-October-2022_compressed.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
https://www.spsunshinewest.catholic.edu.au/wp-content/uploads/2022/11/Wellbeing-Community-Newsletter-Issue-7-October-2022-Vietnamese_compressed.pdf
mailto:rlopez@spsunshinewest.catholic.edu.au
mailto:nazarnikow@spsunshinewest.catholic.edu.au

