
Khi chúng ta bước vào tháng Ba và mùa Chay, chúng ta ăn mừng và cảm ơn về sự 
khởi đầu tuyệt vời mà chúng ta đã có cho niên học 2019. Các Lớp Mẫu Giáo hiện nay có mặt ở đây 
mỗi ngày; tìm hiểu và khám phá nhiều khía cạnh của đời sống học đường… giờ học, giờ chơi, giờ 
ăn, giờ nghe và nói, và quan trọng nhất là dành thời gian để học kết bạn mới. Chúng tôi cảm ơn 
các gia đình, giáo viên và toàn thể cộng đồng nhà trường đã làm các em cảm thấy được chào đón. 

Năm ngoái, nhà trường đã tiến hành đánh giá trường, xem xét nhiều khía cạnh của đời sống học 
đường trong giai đoạn bốn năm 2015-2018 vừa qua. Chúng bao gồm: Giáo Dục Đức Tin, Học Tập 
và Giảng Dạy, Phúc Lợi Học Sinh, Lãnh Đạo và Cộng Đồng Nhà Trường. Như quý vị đã biết từ các 
bản tin năm ngoái, các lời khẳng định, khen thưởng và khuyến nghị đã được hoàn thiện trong một 
báo cáo cho cộng đồng nhà trường. Những lời khẳng định và khen thưởng là một cơ hội để tán 
dương những tiến bộ và thành tựu đạt được, và các khuyến nghị là nguồn cơ hội và tăng trưởng 
trong tương lai cho cộng đồng nhà trường. Vào cuối năm 2018, với sự tham khảo ý kiến của nhân 
viên, Chương trình Cải tiến Trường học trong bốn năm tới 2019-2022 đã được xây dựng. Trong 
bản tin hôm nay, một bản sao của tài liệu này được đính kèm để quý vị đọc và làm cho mình phù 
hợp. Trang đầu tiên được bao quát bởi tầm nhìn, giá trị và nguyên tắc thiết kế của trường chúng 
tôi, trong khi trang hai xác định rõ ràng yêu cầu của chúng tôi về kế hoạch cải tiến và chiến lược 
trong bốn năm tới, với các lĩnh vực trọng tâm cụ thể, được ghi vào hoặc luồn qua nguyện vọng và 
mục tiêu của chúng tôi cho bốn năm tới. Điều này đã được chia sẻ với nhóm Phụ huynh trong Đối 
Tác vào thứ Sáu tuần trước. 

Lãnh đạo Học sinh là một thành phần quan trọng của đời sống học đường tại trường St Berna-
dette. Nó cho các học sinh cơ hội đại diện cho các bạn học của họ, cho họ một tiếng nói mạnh mẽ 
trong cuộc sống của cộng đồng nhà trường. Chúng tôi có nhiều hình thức lãnh đạo ở đây: Đội 
Trưởng Trường, Đội Phó Trường, Đội trưởng Nhà và Đội Phó Nhà, Hội Đồng Đại Diện Học Sinh và 
các Nhà Lãnh Đạo Công Bằng Xã Hội. Trong vài tuần qua, các học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 6, đã tham 
gia vào một cuộc điều tra nhỏ về “Nhà lãnh đạo giỏi là gì?” 

Hôm nay tại buổi Tập Họp các học sinh sau đây sẽ được trao huy hiệu lãnh đạo của họ và vì vậy, 
với niềm vui lớn mà tôi công bố Nhóm Lãnh Đạo Học Sinh năm 2019: 

Đội Trưởng Trường:  Kenny Tran    Ngun Cha Chai  Đội Phó Trường: Anjali Suresh    Anthony Nguyen 

Đội trưởng Nhà Mamo :  Jason Ngo    Đội Phó Nhà Mamo :  Jarrett Tieu 
Đội trưởng Nhà McKay :  Meshak Lung Baw   Đội Phó Nhà McKay :  Terrance Han 
Đội trưởng Nhà Mahoney :  Madelyn Nguyen   Đội Phó Nhà Mahoney :  Simpson Huynh 
Đội trưởng Nhà Mackillop :  Robert Nguyen   Đội Phó Nhà Mackillop : Daniella Daniel 

Hội Đồng Đại Diện Học Sinh 
 6E: Angelle Nguyen    6W: Katrine Le   5K: Ayden Le    5H: Thy Ha    4M: Jessica Nguyen    4S: Simon Lung Baw    
3C: Mannat Pandher    3G Julian Sorgiovanni    2H: Caden Ha    2P: Angela Trinh    1H: Alexander Lung Baw    1S: Sarah Nguyen 

Nhóm Công bằng Xã hội đã được thành lập từ năm 2013. Nhóm này dẫn dắt cộng đồng trường học của chúng tôi làm việc với 
nhau để làm nổi bật tầm quan trọng của Nguyên tắc Công bằng Xã hội trong trường và trong bối cảnh toàn cầu. Các nguyên tắc 
của Công bằng xã hội là: Nhân phẩm của Con Người, Lợi ích Chung, Phụ Trợ và Tham Gia, Đoàn kết, Lựa chọn Ưu tiên cho 
Người nghèo và Quản lý Sáng tạo. Học sinh trong Nhóm Công bằng Xã hội lãnh đạo, tạo ra, tham gia và khuyến khích cộng đồng 
nhà trường tham gia vào các hành động giúp thể hiện các nguyên tắc này. Những việc này có thể bao gồm tham gia Hội nghị 
Công lý Xã hội Bahay Tuluyan hoặc tổ chức gây quỹ cho Hội St Vincent de Paul hoặc Hội Truyền Giáo. Các thành viên của Nhóm 
Công bằng Xã hội dự kiến sẽ là tấm gương tốt cho các bạn học của các em khi họ nỗ lực hướng tới việc xây dựng một tương lai 
quảng bá công lý cho tất cả mọi người. 

Các Lãnh Đạo Viên Công Bằng Xã Hội cho năm 2019 là: 

 Gia Han    Eden Nguyen    Zak Page    Dylan Nguyen    Mandy Le    Emily Duong    Daniella Vella    Bao Nguyen    Lily Nguyen    

Thứ Sáu 1 tháng Ba 

Lớp 2, 3 & 4 Bơi Lội tiếp tục 

Thứ Hai 25 tháng Hai  -Thứ Sáu 1 

tháng Ba 

Gặp Gỡ  và Thăm Hỏi 

Thứ Năm 28 tháng Hai 

3:00 Hội Đọc Sách của Hiệu 
Trưởng 

Thứ Tư 6 tháng Ba 

12.15pm Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro 

Thứ Ba 12 tháng Ba 

Đêm Gia Đình Bí Tích Rước Thánh 
Thể Lần Đầu 

Thứ Năm 14 tháng Ba 

9.00am & 2.30pm Hội Thảo Trợ 
Giúp Học Tập 

Thứ Sáu 15 tháng Ba 

Ngày Quốc Gia Chống Bắt Nạt và 
Bạo Lực - Mặc cái gì đó  màu 

CAM! 

Thứ Hai 25 - Thứ Tư 27 tháng 
Ba 

Lớp 5 & 6 Đi Trại Mt Evelyn 

NHỮNG NGÀY TRƯỜNG ĐÓNG 
CỬA 2019 

Thứ Năm 30 &  

Thứ Sáu 31 tháng Năm 

Thứ Năm 27 tháng Sáu 

Thứ Hai 4 tháng Mười Một 

Thứ Sáu 13 tháng Mười Hai 



Thiên Chúa nhân từ và yêu thương, 

Khi chúng tôi bắt đầu mùa Chay 

Xin cho chúng tôi cố gắng được là bàn tay và chân của Chúa Kitô trên thế giới. 

Xin cho chúng tôi có thể nhìn thấy với đôi mắt của người những người bị bác bỏ và bị bỏ 
rơi, 

và hành động với tình yêu và chấp nhận. 

Xin cho chúng tôi có thể nghe với đôi tai của người các tiếng khóc của những người đang 
đau đớn và buồn phiền, 

và lắng nghe với lòng trắc ẩn và hiểu biết. 

Xin cho chúng tôi có thể yêu với trái tim của người những người khác biệt và đầy thử thách 

và cho họ thấy khuôn mặt của Chúa Kitô. 

Amen. 

Tin Nhân Viên 
Chúng tôi chào đón cô Mary Semaan đến trường của chúng tôi với tư cách là Trợ Giáo và Trợ lý riêng cho Bà Webster. 

Ghi Danh Lớp Mẫu Giáo 2020 
Ghi Danh Lớp Mẫu Giáo 2020 hiện đang mở. Đơn ghi danh có sẵn ở Văn phòng Nhà trường. Tất cả anh chị em cũng phải hoàn thành một đơn 
ghi danh. Một khoản phí đăng ký $ 50 không hoàn lại phải trả cho mỗi đơn đăng ký của gia đình mới. Phụ huynh cũng được yêu cầu cung 
cấp các bản sao của: Giấy Chứng Nhận Rửa Tội, Giấy Khai Sinh và Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Tiêm Chủng cho Ghi Danh Trường Tiểu Học. Các 
cuộc phỏng vấn và tham quan trường học sẽ được tiến hành với trẻ em và phụ huynh, từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Sáu. Nếu quý vị có bất 
kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gọi cho văn phòng trường của chúng tôi số 93118872. 

Gặp gỡ và Thăm Hỏi  

Tuần này chúng ta có cuộc “Gặp Gỡ và Thăm Hỏi”. Đây là thời gian để phụ huynh hoặc người chăm sóc gặp gỡ và thăm hỏi giáo viên của con 
họ. Đó là một cơ hội cho các gia đình chia sẻ kiến thức họ có về con mình với nhà trường. Cuộc trò chuyện này hỗ trợ giáo viên và nhà trường 
hiểu rõ hơn về con quý vị, do đó cho phép nhà trường xác định tốt hơn việc học hoặc cá nhân hóa việc học tập cho con quý vị. 

Bơi lội 
Chương trình bơi lội đã bắt đầu một cách nghiêm túc. Các học sinh Lớp 2, 3 & 4 đã tham gia vào mỗi thứ Sáu kể từ tuần thứ 2. Chương trình bơi 
lội, xây dựng sự tự tin và kỹ năng của học sinh để bơi trong và xung quanh nước. Đây là một chương trình bắt buộc tại Trường St Bernadette, và 
hiện đang được Bộ Giáo dục khuyến khích, để chống lại sự gia tăng lớn trong việc trẻ em chết đuối. 

Thánh lễ Toàn Trường và Thánh Lễ Lớp 

Trong Lịch Học và Bản Tin Cấp Lớp, tất cả các gia đình sẽ được biết về các ngày Thánh Lễ Toàn Trường và Thánh lễ Lớp. Tất cả các gia đình được 
mời tham dự các Thánh Lễ này với các học sinh. 

Thanh toán Học phí và Lệ phí 

Báo cáo gia đình đã được gửi về nhà. Vui lòng thanh toán tại văn phòng hoặc để có Mẫu Thẻ tín dụng / Ghi nợ trực tiếp cho kế hoạch thanh 
toán năm 2019. 

Ngày Đóng Cửa Trường Học năm 2019 

Những ngày sau đây sẽ là ngày đóng cửa trường. Những ngày này cho phép nhân viên tham gia học tập chuyên nghiệp để xây dựng và nâng cao 
năng lực của họ nhằm hướng dẫn học tập của các em, tác động và cải thiện việc học và kết quả của học sinh. 

 Vui lòng đánh dấu những ngày này trong nhật ký của quý vị: 

• Thứ Năm ngày 30 tháng Năm và thứ Sáu ngày 31 tháng Năm: Học tập chuyên nghiệp Berry St và Tâm linh Tôn Giáo 

• Thứ Năm ngày 27 tháng Sáu: Cuộc trò chuyện học tập 

• Thứ Hai ngày 4 tháng Mười Một: Ngày viết Báo Cáo 

• Thứ Sáu ngày 13 tháng Mười Hai: Ngày lập kế hoạch 2020 được Kath Murdoch tạo điều kiện  

Tin Nhà Trường  

Tin Học Sinh  
Tin Công Bằng Xã Hội 

Các Học sinh Lớp Năm và Sáu đã nôp đơn vào các vị trí Lãnh đạo Công bằng Xã hội trong trường của chúng tôi. Một số học sinh đã viết thư giải 



 Tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng có cơ hội như nhau trong cuộc sống. Tất cả trẻ em phải có cơ hội đến trường và nhận lãnh 

một nền giáo dục tốt, có một gia đình yêu thương, có thức ăn và nước uống thích hợp và một ngôi nhà để ở nhưng đôi khi điều 
này không xảy ra vì những lý do khác nhau và mọi người bị phân biệt đối xử vì những điều họ giống, vì từ nơi họ đến hoặc những 
điều gì họ tin.  Tất cả điều này khiến tôi cảm thấy rất quan tâm và lo âu và tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó về điều này và cách 
chúng ta có thể làm là thông báo cho mọi người về những tình huống này. Đây là lý do tại sao tôi muốn trở thành một phần của 
Nhóm Công Bằng Xã Hội. 

Cảm ơn tất cả những em này đã bày tỏ sự quan tâm đến việc trở thành một Nhà Lãnh Đạo Công bằng Xã hội. 

Triển khai: Thiết bị di động 1: 1 

Tuần trước, các học sinh Lớp 5 và phụ huynh của các em đã tham gia Buổi Thông tin do Francesco Garbellini dẫn dắt: giải thích việc sử 
dụng iPad như là công cụ học tập trong Lớp 5. Phụ huynh và học sinh đã tham dự cuộc họp để lắng nghe và chia sẻ cách sử dụng công cụ 
này để nâng cao việc học tập và giảng dạy cũng như những tác động đối với an toàn mạng. Tại trường St Bernadette, các học sinh Lớp 5 & 
6 có một chiếc iPad thuộc sở hữu của trường, được sử dụng ở trường và ở nhà cho học tập và giảng dạy. Trong không gian học tập Lớp 3 & 
4, tỷ lệ iPad là 1: 1, 1 ipad cho mỗi trẻ em. Ở đây, ipad được sử dụng để xác định lại và tái tạo việc học ở trường. Không gian Lớp Mẫu Giáo 
đến Lớp 2, cũng có các iPad để hỗ trợ việc học. 

Lễ hội Bơi  

Vào thứ Sáu, ngày 15 tháng Hai, các học sinh từ Lớp 4, 5 và 6 đã đại diện cho trường của chúng tôi tại Lễ hội bơi lội quận Footscray. Điều 
này đã được tổ chức tại Trung tâm Maribyrnong Aquatic. Đội bơi của chúng tôi bao gồm Sabastian Packer, Angelle Nguyen, Lily Nguyen, 
Daniella Vella, Jayden Attard, Robert Nguyen, Eden Nguyen, Anthony Vu, Vincent Hosny, Jarrett Tieu, Simpson Huynh, Jolie Filikotzias, 

Georgia Pastras, Daniella Daniel, Anthony Xuereb, Alvin Do, Zia Tombledon, Kira Thai và Natalie Stumpo. Các học sinh đã thi đấu với 
các học sinh khác từ Trường tiểu học Footscray, Trường tiểu học Footscray North, Trường tiểu học Footscray West và Trường tiểu 
học St. John. 

Lễ Hội Bơi là một thành công lớn và chúng tôi thực sự tự hào về tất cả các đội bơi của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các gia đình của 
chúng tôi cho sự hỗ trợ liên tục của họ.  Thật tuyệt vời để có thể chào đón một số gia đình của chúng tôi có thể đến và cổ vũ cho con 
của họ vào ngày này. 

Trải Nghiệm Âm Nhạc 

Cess, David và Amanda ở ‘Trải Nghiệm Âm Nhạc’, đã biểu diễn tại Tập Họp Toàn Trường tuần thứ 3. Cess đã nói chuyện với 
các học sinh về một cơ hội để học một nhạc cụ ở trường. Đã có một hưởng ứng rất lớn với điều này và như vậy hai ngày, thứ 
Năm và thứ Sáu đã được đáp ứng. Sự kiện này sẽ bắt đầu trong tuần này. Bất kỳ học sinh nào khác quan tâm, xin vui lòng điền 
vào một mẫu bày tỏ sự quan tâm, có sẵn tại phòng tiếp khách nhà trường. 

Học tập cảm xúc xã hội 

Một lời mời cho tất cả! 

Chúng tôi muốn quý vị tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi đứng lên chống lại bắt nạt và bạo lực trong Ngày Hành động Quốc gia này. 

Khi nào: Thứ Sáu ngày 15 tháng Ba lúc 10:30 sáng 

Ở đâu: Nơi Khu Thể Thao McKillop. 

Là một cộng đồng trường học, chúng tôi sẽ tập trung tại sân trường để chống lại bắt nạt và bạo lực. Trong suốt những tuần dẫn đến việc 
này, là người học tập chúng ta sẽ tìm hiểu về các hành vi bắt nạt và người ngoài cuộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng sự hiểu biết của mình, 
rằng bắt nạt là những hành vi tiêu cực được lặp đi lặp lại, nhắm mục tiêu vào người khác, trực tiếp hoặc trực tuyến. Chúng tôi sẽ khuyến 
khích những người ngoài cuộc đưa ra những lựa chọn tích cực để hỗ trợ nạn nhân và chống lại những kẻ bắt nạt 

Tại  trường St Bernadette, chúng tôi sống theo các giá trị của trường về sự chào đón, tôn trọng, đồng cảm, hòa nhập, trung thực, công 
bằng, trung thành và hợp tác. Tại trường St Bernadette, chúng tôi không khoan nhượng với bắt nạt! 

Mọi người có mặt trong ngày sẽ viết một cam kết xây dựng một cộng đồng an toàn, không bị bắt nạt. Vào ngày này, các học sinh được yêu 
cầu mặc màu cam như là một lập trường chống lại bắt nạt. Màu cam được liên kết với niềm vui và ánh nắng mặt trời. Màu cam đại diện 
cho sự nhiệt tình, mê hoặc, hạnh phúc, sáng tạo, quyết tâm, thu hút, thành công và khuyến khích. Mỗi cấp lớp sẽ làm một trưng bày màu 
cam được đặt xung quanh trường để thể hiện cam kết của chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi về cộng đồng không khoan nhượng với bắt nạt 
của chúng tôi. Để ghi nhớ lời cam kết của chúng tôi, các học sinh sẽ được trao dây đeo cổ tay tuyên bố, Bullying No Way! Take a stand 
together!  

Kiểm Tra Đọc Viết và Số học  

Trong vài tuần qua, các học sinh từ Mẫu Giáo đến Lớp 2 sẽ và đang tham gia kiểm tra Đọc Viết và Số học. Kiểm tra này cung cấp cho các 



phát triển bởi Michael Grose một trong những nhà giáo dục nuôi dạy con hàng đầu của Úc. Michael là tác giả của nhiều cuốn sách nuôi dạy 
con cái và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trên khắp nước Úc bao gồm The Project, The Today Show và đài 
phát thanh ABC. Với tư cách thành viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận được các bài báo và tài liệu hàng tháng được viết cho phụ huynh 
về các chủ đề quan trọng như khả năng phục hồi, an toàn trên mạng và phát triển trẻ em trở thành tốt nhất có thể. 

Quý vị sẽ tìm thấy bài viết tháng này trong bản tin toàn trường hiện tại của chúng tôi. Nó có tiêu đề là “Làm việc chặt chẽ với giáo viên của 
con quý vị trong năm nay”. Bài báo nói về tầm quan trọng của mối quan hệ phụ huynh-giáo viên mạnh mẽ và các mối quan hệ này đóng 
góp vào thành công của học sinh như thế nào. Michael thảo luận về năm yếu tố có thể hướng dẫn phụ huynh hình thành mối liên kết 
mạnh mẽ với giáo viên của con họ trong năm nay! 

Chúng tôi mong chờ được học cùng quý vị để hỗ trợ tốt nhất cho con trẻ và học sinh của chúng tôi trong mọi khía cạnh đời sống của các 
em. 

Tin Phụ huynh trong Đối tác: 

Cuộc họp nhóm Phụ huynh trong Đối tác của chúng tôi đã bắt đầu vào thứ Sáu tuần trước. Cảm ơn tất cả những người có thể tham dự và 
chào mừng những người tham dự mới của chúng tôi. Chúng tôi đã có một số thảo luận và đề xuất tuyệt vời. Năm nay đang thảo ra từng 
chút một để càng nhiều thông tin và năng suất càng tốt. 

Điểm thảo luận chính của chúng tôi bao gồm: 

Thy Nguyen: Một lời cảm ơn quý vị rất lớn từ gia đình của Thy, gửi đến các gia đình St Bernadette, vì tình yêu, sự hỗ trợ và sự đóng góp 
tử tế của họ. Họ đánh giá rất cao tất cả những gì cộng đồng của chúng tôi đã và đang làm để hỗ trợ gia đình họ, 

Kết quả Đánh giá Trường học: Bà Webster đã đưa chúng tôi qua các kết quả và đề xuất từ quy trình đó. Đội ngũ giảng dạy của trường 
hiện đang bắt đầu hành động các lĩnh vực trọng tâm của Chương trình Cải tiến Trường học. 

Lưu ngày: Đêm Gia đình Cộng đồng đầu tiên của chúng tôi là một Đêm Chiếu Phim, thứ Sáu ngày 15 tháng Ba. Xem tờ rơi đính kèm cho 
tất cả các chi tiết. Mong gặp quý vị ở đó. 

Tác phẩm nghệ thuật cho không gian mới: Việc gây quỹ chúng tôi đã làm năm ngoái sẽ được sử dụng để ‘trang trí’ cho không gian tòa 
nhà mới của chúng tôi bằng các tác phẩm nghệ thuật. Một bức tượng của St Bernadette, cũng sẽ được đặt mua và một không gian yên tĩnh 
được tạo ra cho trẻ em. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị về những điều này. 

Ngày họp trong tương lai năm 2019 là: 

22 tháng Ba, 17 tháng Năm, 14 tháng Sáu, 9 tháng Tám, 6 tháng Chín, 25 tháng Mười và 22 tháng Mười Một. 

Hãy ghi vào nhật ký những ngày này vì chúng tôi rất mong gặp quý vị ở đó. 

 

Tin Giáo Xứ  
Đêm Chiếu phim 

Hãy cùng đến cho một buổi tối của niềm tin, niềm vui và tình bạn. Buổi chiếu phim tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 8 tháng BA lúc 7 
giờ tối tại Spinelli House. DVD có tên WWJD - Chúa Giêsu sẽ làm gì. 

“Giúp đỡ Gia đình Tị nạn và Bạn bè của chúng tôi” 

Vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng Ba, sẽ có Diễn đàn dành cho các Giáo xứ tại Trung tâm Cardinal Knox, 383 đường Albert, East Melbourne, từ 
9h30am đến 1pm. Diễn đàn, một dịch vụ định kỳ từ chương trình Chào Đón Người Tị Nạn tại Dịch vụ Xã hội Công giáo Victoria, sẽ xem xét 
tình hình hiện tại đối với người xin tị nạn và những khả năng thay đổi trong năm 2019. Diễn đàn sẽ tập trung vào việc cho phép người 
tham gia để tăng hoặc gia hạn sự hỗ trợ trong giáo xứ của họ, vẽ lên dựa trên kinh nghiệm của các lãnh đạo giáo xứ đã đạt được sự hỗ trợ 
lâu dài. Chi phí: $ 20, bao gồm bữa ăn trưa. Đặt chỗ: https://www.trybooking.com/ZWMI; thắc mắc hỏi Adrian Foley, 
Adrian.reasey@css.org.au, ĐT 0497 780 233. 
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