
Kính gởi các Gia Đình 

Học Kỳ này dường như đã qua đi hàng tuần và khi chúng tôi nhìn đến tháng Chín, chúng tôi 
nhận ra chỉ còn lại 4 tuần của học kỳ này. 

Khi quý vị đọc bản tin hôm nay, cô Amanda Browne và tôi cất cánh tới Israel và cụ thể hơn là 
Jerusalem: Thánh Địa như những người hành hương đi theo bước chân và trên vùng đất mà 
chính Chúa Giêsu đã đi bộ, cầu nguyện và sống. “Vùng đất” của Chúa Giêsu thường được biết  
hoặc còn gọi là “Phúc Âm Thứ Năm”, như sự hiểu biết là vùng đất, văn hóa và con người làm 
sâu sắc hơn sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu con người, mở rộng kiến thức và nhận 
thức của chúng ta về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, kéo chúng ta sâu hơn vào Mầu nhiệm của 
Thiên Chúa. Cuộc hành trình tâm linh này đến những nơi và không gian linh thiêng, đến sau 18 
tháng nghiên cứu Tin Mừng Matthew với Mạng Lưới Hiệu Trưởng Khu Vực Phía Tây. Cả hai 
chúng tôi cảm thấy được ân phước khi được thực hiện hành trình này và mong muốn được 
chia sẻ kinh nghiệm đức tin của chúng tôi với quý vị khi chúng tôi trở về trong Học kỳ 4. 

Trong thời gian tôi vắng mặt, đó sẽ là từ ngày 28 tháng Tám đến ngày 20 tháng Chín, cuối Học 
Kỳ 3, Cô Jacqueline McGrath sẽ là Quyền Hiệu Trưởng và Bà Daniela Torcaso sẽ là Quyền Hiệu 
Phó. Tôi biết quý vị sẽ hỗ trợ họ khi họ phục vụ và lãnh đạo nhà trường lúc tôi vắng mặt. 

Chúng tôi coi trọng các mối quan hệ chúng tôi có với quý vị như gia đình và biết rằng các mối 
quan hệ đối tác này là không thể thiếu cho sự thành công của học sinh của quý vị như một 
người học ở đây. Trong việc xây dựng cộng đồng trường học, các mối quan hệ đối tác và mối 
quan hệ này mở rộng đến các phụ huynh, gia đình và học sinh khác. 

Do đó, để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi cho tất cả các nhân viên, các phụ huynh và học sinh 
khác, Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Phụ huynh/Người chăm sóc có thể được tìm thấy trên trang 
web của trường chúng tôi dưới tựa “School Community”  và “Term of Use”. Nó đã được thực 
hiện kể từ cuối tháng Hai. 

Bộ Quy Tắc Ứng Xử này đưa ra các hướng dẫn rõ ràng cho phụ huynh về: 

1. hành vi được mong đợi của họ vào mọi lúc khi ở trong khuôn viên trường 

2. giao tiếp với nhân viên, phụ huynh và học sinh khác 

3. tham dự các sự kiện của trường hoặc đại diện cho trường dưới bất kỳ hình thức nào 

Tôi yêu cầu đọc điều này và hiểu tầm quan trọng của nó trong việc tạo dựng cộng đồng. Một 
bản sao đã được đính kèm với bản tin này 
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CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 
 

Thứ tư 28 tháng Tám 

Gian hàng Ngày Của Cha 

Thứ Sáu 30 tháng Tám 

7.30am Ăn sáng Ngày của Cha 

Thứ Sáu 6 tháng Chín 

Lớp 3 & 4 tham quan IMAX  

Thứ Hai 16 tháng Chín 

3pm Mẫu Giáo- Lớp 6 Giới thiệu về 
Học tập 

Thứ Năm 19 tháng Chín 

Trại Lớp 3 Ngủ  Qua Đêm 

Thứ Sáu 20 tháng Chín 

Ngày  PJ SRC 

Thứ Sáu 20 tháng Chín 

Ngày cuối Học Kỳ 3 

Trường Kết thúc lúc 1:00pm 

Thứ Hai 7 tháng  Mười 

Học Kỳ 4 Bắt đầu lúc  
8.45am 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lời cầu 

Chủ Nhật này chúng ta kỷ niệm Ngày của Cha, và vì vậy lời cầu nguyện cho tháng này là cảm ơn các người cha của chúng ta hoặc 
cha người đứng đầu trong cuộc sống cộng đồng nhà trường của chúng ta. 

Thiên Chúa thương mến, 

Chúng tôi cảm ơn ngài vì món quà những người cha tốt, 

và mọi thứ họ làm cho chúng tôi. 

Hãy giúp họ được 

kiên nhẫn khi chúng tôi khó khăn, 

sự khôn ngoan khi chúng tôi không thể nhìn thấy đường đi, 

sức mạnh khi chúng tôi cần an ủi, 

và tình thương ở mọi lúc, 

để, qua họ, 

chúng tôi có một chút cái nhìn thoáng qua ngài cảm nhận thế nào về chúng tôi, 

Cha trên trời của chúng tôi. Amen 

Tin Nhân Viên                                                                                                                            Chúng tôi 

chào đón ông Joshua Cole, người hiện đang chia sẻ Lớp 6W với ông Sean Walshe. Ông Sean Walshe hiện là Trưởng Ban tiếng 
Anh và giáo viên Lớp 6. Các nhân viên sau đây sẽ Nghỉ Phép Thâm Niên vào tháng Chín, bà Eliza Katz, bà Leonie McCarthy, cô 
Lynette Sciberras, bà Christine Roberts và bà Mary Balzan. Chúng tôi chúc họ tất cả mạnh khoẻ khi họ dành thời gian để hồi 
phục và nghỉ ngơi. Chúng tôi xin thông báo Cô Kim Nguyễn đang mong đợi đứa con đầu lòng. Chúng tôi chúc mừng cô ấy và Paul 
về tin tuyệt vời này 



S t  Bernadette’ s  Catho l ic  Pr imary School   Page 2 

Đóng cửa trường học 

Không có ngày đóng cửa trường cho Học Kỳ 3. Đóng cửa trường học trong Học Kỳ 4 là: 

 Thứ Hai ngày 4 tháng Mười Một: Ngày Viết Báo Cáo và Thứ Sáu ngày 13 tháng Mười Hai: Ngày Lập Kế 
hoạch 2020 

Vui lòng ghi những ngày này trong nhật ký của quý vị. 

Hội Đọc Sách Hiệu trưởng  

Hội Đọc Sách Hiệu Trưởng sẽ được tổ chức vào Thứ Năm ngày 17 tháng Mười @ 3:00pm. Phụ huynh và con trẻ mới biết đi 
được mời đến và nghe một câu chuyện được đọc bởi Hiệu trưởng, bà Webster và sau đó mang cuốn sách về nhà. 

Chúng tôi mong đợi để gặp quý vị ở đó. 

Tin tức công bằng xã hội 

Cộng đồng Nhà Trường đang tiến hành việc Gây quỹ cho các Bộ Lọc Nước trong Học Kỳ này. Các nhà Lãnh 
Đạo Công Bằng Xã Hội đã làm các áp phích để đặt xung quanh trường nhằm thúc đẩy Hoạt động và các 
Cấp Lớp khác nhau đã bắt đầu hoạt động vào giờ ăn trưa thứ Tư của các em. Những bộ lọc nước này thay 
đổi nước bị nhiễm virus và vi khuẩn thành nước uống sạch cho nhiều người. Chúng tôi cảm ơn quý vị 
trước vì đã hỗ trợ nguyên nhân tuyệt vời này. 

Tin Nhà Trường  

Cập nhật SRC 

Các học sinh trong Hội Đồng Đại Diện Học Sinh (SRC) đã làm việc rất chăm chỉ. Các em đã hỏi các bạn cùng lớp về những gợi ý liên 
quan đến các sự kiện ở trường và đã có nhiều cuộc họp với bà Webster để thu hẹp danh sách và quyết định những sự kiện nào 
chúng ta sẽ có trong năm nay và khi nào. Chúng tôi rất vui mừng thông báo các sự kiện sau đây sẽ diễn ra trong những tháng cuối 
năm nay: 

Ngày 20 tháng Tháng Chín: Ngày Mặc Đồ Ngủ 

23 tháng Mười: Ngày tóc điên khùng 

Ngày 12 tháng Mười Hai: Ngày các trò chơi 

Vào ngày 20 tháng Chín, tất cả học sinh, nhân viên và gia đình được mời mặc đồ ngủ đến trường nguyên cả ngày. Sẽ có thêm 
thông tin được cung cấp về các sự kiện khác khi chúng ta đến gần những ngày đó hơn. 

Lưu lại các ngày tháng: 

Sản phẩm của trường: Thứ Tư ngày 4 và Thứ Năm ngày 5 tháng Mười Hai.                                           
Học sinh sẽ diễn vào một trong những ngày này. Sẽ có hai buổi biểu diễn, buổi biểu diễn sáng và 
buổi biểu diễn tối 

Lớp 6 2019 Tốt nghiệp Thứ hai ngày 16 tháng Mười Hai: Học sinh và gia đình Lớp 6 vui lòng giữ 
ngày này trong nhật ký của quý vị cho ngày Tốt Nghiệp năm nay. 

Sản phẩm trường học: Seussical the Music 

Đáng Kinh ngạc! Học sinh của chúng tôi tiếp tục tự làm việc với sự tự tin thể hiện tài năng mới đạt được và chưa được khám phá. 
Chúng tôi đã có thể có một ngày diễn tập trọn vẹn với đầy đủ các diễn viên vào tuần trước. Các điệu nhảy của chúng tôi đã xuất 
hiện và thật tuyệt khi thấy các em, kể cả các em Mẫu Giáo, nhớ các bước di chuyển của chúng như thế nào. Một số diễn viên 
hàng đầu của chúng tôi đang luyện giọng các em tinh tế hơn và sẽ có một số cảnh thực tuyệt vời mà tôi chắc chắn sẽ mang đến 
những giọt nước mắt cho phụ huynh, gia đình và thậm chí là của giáo viên. Hãy theo dõi khi chúng tôi tiến bộ. Đến tháng sau, Đội 
ngũ Nghệ thuật Nòng cốt 

Thử thách Đọc Sách Trường St Bernadette 

Thử thách Đọc Sách của Trường St. Bernadette diễn ra vào tháng Tám là một thành công to lớn. Tổng cộng, các học sinh đọc vừa 
đúng trên 5,800 cuốn sách trong ba tuần! 

Các học sinh có động cơ thúc đẩy cao để nỗ lực đọc thêm trong những tuần này, cả ở nhà và ở trường, cố gắng để trở thành lớp 
đọc nhiều sách nhất. Xin chúc mừng Lớp 2P, những người đã thắng cuộc thi từ Lớp Mẫu Giáo - Lớp 2, và Lớp 3G, đã thắng trong 
cuộc thi Lớp 3 - Lớp 6. Các lớp học này sẽ được khen thưởng với một giải thưởng xem phim buổI chiều trên màn hình lớn trong 
hội trường trước khi kết thúc Học kỳ 3.  

Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và tất cả sự hỗ trợ từ phụ huynh và giáo viên của Trường St. Bernadette. 

 

Tin Học Sinh  
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Tin Giáo Xứ  
Tuần Di cư và Tị nạn: ngày 19 đến 25 tháng Tám năm 2019 Chủ nhật thứ 20 trong Mùa Thường Niên. Hôm nay, chúng ta nghe thấy 
Chúa Giêsu đứng vững chắc trong sứ mệnh của mình. Ngài nhắc nhở chúng ta đời sống Kitô hữu của chúng ta thường phải đối mặt 
với những thực tế khó khăn và những lựa chọn quan trọng. Sự lựa chọn đúng đắn - sự lựa chọn cho Chúa - kêu gọi chủ nghĩa anh 
hùng và quyết tâm. Chúng ta có thể bị giằng xé giữa lòng trung thành với Chúa và yêu cầu của gia đình, bạn bè và đất nước. Trong 
những giây phút khủng hoảng và hoang mang như vậy, chúng ta được mời gọi ưu tiên tuyệt đối cho Chúa. Cầu nguyện: Lạy Chúa 
Giêsu, khi cuộc sống khó khăn, hãy cho chúng con sức mạnh của Ngài và giúp chúng con nhìn thấy phước lành của ngài ngay cả 
trong những khó khăn của chúng con. Amen. 

CathCare biết ơn sâu xa sự hỗ trợ của giáo xứ chúng ta trong tuần qua Kêu Gọi Chủ Nhật của CatholicCare. Vì sự đóng góp của giáo 
xứ của chúng ta và sự đóng góp từ cộng đồng Giáo hội Công giáo, họ có thể tiếp tục hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương và thiệt 
thòi thông qua một loạt các dịch vụ xã hội. Cảm ơn quý vị đã làm cho một sự khác biệt. 

CEMSIS 

CEMSIS (Khảo Sát Cải Tiến Trường Học Giáo Dục Công Giáo Melbourne) là các cuộc khảo sát về nhận 
thức mới, tất cả nhân viên, học sinh từ Lớp 4 đến Lớp 6 và gia đình hoàn thành để thông báo và cung 
cấp phản hồi cho nhà trường về các lĩnh vực liên quan đến Lãnh đạo và Quản lý, Học tập và Giảng dạy, 
Phúc Lợi và An toàn Học Sinh, Giáo Lý và Tham gia Cộng đồng. Một lá thư trình bày chi tiết điều này đã 
gởi về nhà cho các gia đình của tất cả học sinh Lớp 4-6 tuần trước. Các gia đình sẽ được lựa chọn để 
tham gia vào cuộc khảo sát này. Thư với các chi tiết sẽ được gửi về nhà cho những gia đình này. 

Tin tức nuôi dạy con cái; Tại sao tính Kiên định Cải tiến Hành vi của Trẻ em.                                                                                                
Tháng này, bài viết của Ý tưởng Nuôi dạy Con cái có tiêu đề ‘Tại sao tính kiên định lại cải tiến hành vi của trẻ’. Bài báo bàn luận 
về việc trẻ em thích như thế nào khi cha mẹ chúng kiên định bởi vì sau đó chúng có thể dự đoán cha mẹ sẽ hành động như thế 
nào. Michael Grose chia sẻ như thế nào một cách tiếp cận kiên định trong kỷ luật giúp đưa trẻ em kiểm soát hành vi của chính 
mình và đưa ra một số ý tưởng thiết thực để giúp các gia đình thực hành sự kiên định ở nhà! Hãy tìm bài viết kèm theo.  

Nhận thức về An toàn trên Mạng: Cách xây dựng trí thông minh kỹ thuật số 

Phần 4: 

Giúp họ xây dựng khả năng phục hồi 

  Giữ bình tĩnh nếu con quý vị trải nghiệm một kinh nghiệm trực tuyến tiêu cực. Hãy nhớ rằng, những lựa chọn các em 
đưa ra khi các em điều hướng các tình huống khó khăn có thể giúp các em học hỏi. Nghiên cứu ‘State of Play’ năm 2017 
của chúng tôi nêu rõ sáu trên mười người trẻ tuổi có thể xác định một số tác động tích cực từ trải nghiệm trực tuyến tiêu 
cực. 

 Nhắc nhở con quý vị chúng có thể sàng lọc người mà chúng chấp nhận là ‘bạn bè’ trực tuyến. 

 Đảm bảo các em biết cách chặn lại và báo cáo người sử dụng hoặc trang trên các trang web họ sử dụng. 

  Nếu các em có một trải nghiệm trực tuyến tiêu cực, hãy tìm hiểu xem các em cảm thấy thế nào về điều đó, đề nghị hỗ 
trợ và khuyến khích các em giữ mọi thứ theo tiến độ cùng lúc. Ví dụ quý vị có thể nói: Những gì người đó đã làm không 
tốt. Họ phải cảm thấy khá tệ về bản thân mình để đối xử với con như vậy. Con cảm thấy thế nào? Chúng ta hãy chặn họ 
để ngăn chặn tin nhắn của họ đi qua. 

 Xây dựng sự tự tin cho con quý vị và khuyến khích những cách suy nghĩ tích cực - nhìn vào mặt tươi sáng, suy nghĩ hợp lý, 
hiểu rằng thời điểm khó khăn là một phần của cuộc sống nhưng vẫn có sự giúp đỡ và hỗ trợ. 

Lấy từ eSatety Commissioner lãnh đạo Úc về an toàn trực tuyến. 

Nhóm Phụ Huynh Trong Đối Tác 

Một lời nhắc nhở về những ngày cho năm 2019: 25 tháng Mười và 22 tháng Mười Một 

Chúng tôi mời nhiều quý vị tham dự và mong được chào đón tất cả các quý vị 

 Tong cuộc họp cuối của chúng tôi, chúng tôi đã nghe Heidi Chapman-Foehn, nơi cô ấy đưa chúng tôi qua ứng 
dụng SeeSaw mới dành cho cha mẹ. Cô ấy đã đưa chúng tôi qua một cuộc trình bày trực quan về các tính năng 
và khả năng và giải thích sự khác biệt giữa ứng dụng này và FlexiBuzz. 

BUNNING BBQ     

Thật không may là không thể tổ chức sự kiện này do thiếu người phụ giúp và nó đã bị hủy bỏ. 

Tin Phu Huynh  
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