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Kính gửi các Gia Đình 

Chào mừng trở lại…cho dù đó là từ xa hoặc tại chỗ cho tất cả học sinh, nhân viên và gia đình! Tôi hy vọng quý vị đã vui 
hưởng một Lễ Phục Sinh hạnh phúc và thánh thiện với gia đình quý vị và hy vọng tất cả quý vị tìm thấy sự bình an và sự 
hiện diện của Chúa phục sinh trong cuộc sống của mình và những người trong gia đình quý vị. 
 
Tôi muốn bắt đầu bằng cách cảm ơn tất cả quý vị vì sự hỗ trợ và học tập đặc biệt mà quý vị đã và đang làm với con cái 
của mình. Các nhân viên đã bình luận về các video, hình ảnh và học tập mà quý vị đã tải lên hiển thị việc học của học 
sinh trong thời gian này. Sự hợp tác của quý vị với nhà trường, thể hiện ý thức cộng đồng và sự kết nối mà chúng tôi 
luôn luôn quan tâm ở đây tại trường St Bernadette, được mọi người đón nhận và thực hiện. Đối với điều này, chúng 
tôi rất biết ơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các học sinh đã cam kết và tham gia vào việc học trong suốt thời gian này. 
Vừa ấm lòng và vui mừng khi có các học sinh trở lại trường, ngay cả khi từ xa. Chúng tôi cũng xin cảm ơn từng giáo 
viên, lãnh đạo, trợ lý học tập, quản trị viên và nhân viên bảo trì cho tất cả “công việc” của quý vị - cho dù đó là viết ra 
các nhiệm vụ học tập, làm video, đưa ra phản hồi, tạo nên những diễn đàn cho giáo viên và học sinh sử dụng hoặc học 
hỏi, duy trì trường học của chúng tôi, trả lời điện thoại và danh sách tiếp tục... Khuôn mặt và tình yêu của Thiên Chúa 
trong mỗi quý vị. Rất may mắn và rất biết ơn. 
Trong thời gian học từ xa này, tôi đã quyết định soạn một bản tin ngắn (không quá một trang) mỗi tuần, để thông báo 
cho quý vị về những sự việc xảy ra trong giáo dục hoặc tại trường St Bernadette, bất cứ nơi nào ‘ở đây’ có thể dành 
cho quý vị. 
 
NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

Sau khi tham khảo ý kiến và phản hồi, giữa và từ các giáo viên và gia đình, các giáo viên sẽ tiếp tục cung cấp tối đa bốn 
bài tập mỗi ngày. Học sinh dự kiến sẽ hoàn thành hai trong số bốn bài tập, nhưng tất nhiên CÓ THỂ hoàn thành cả bốn. 
Các giáo viên có thể chỉ định hai nhiệm vụ được dự kiến. Nếu quý vị có bất kỳ mối quan tâm hoặc lo lắng về điều này, 
xin vui lòng liên hệ với giáo viên lớp của quý vị trên danh sách email được cung cấp cho quý vị. 
 
THAM GIA 

Đánh dấu đi học cho mỗi trẻ em được yêu cầu bởi Bộ Giáo Dục. Do đó, các giáo viên tại trường St Bernadette, sẽ theo 
dõi sự tham gia của học sinh hàng ngày trong thời gian này. Do hoàn cảnh học tập đã thay đổi, chúng tôi yêu cầu quý vị 
thực hiện theo quy trình này: 

 Nếu con quý vị đang học ngoại vi, bị đau và do đó không tham gia vào việc học trong ngày, vui lòng hoàn 
thành hồ sơ tham dự Flexibuzz hoặc gửi email cho giáo viên lớp học của quý vị để cho họ biết. 

 Nếu điều này tiếp tục quá hơn một ngày, quý vị sẽ cần tiếp tục thông báo cho giáo viên lớp học. 

 Nếu con quý vị đang được giám sát tại chỗ, và sẽ không tham dự vào một ngày được chỉ định, chúng tôi yêu 
cầu quý vị thông báo cho nhà trường, ngày hôm trước hoặc gọi văn phòng trong khoảng 8: 30-9: 00am. 

 
GOOGLE MEET 

Để nâng cao trải nghiệm học tập cho học sinh và gia đình, trường đang tìm cách đưa vào Google Meet trong tuần tới. 
Google meet cho giáo viên và học sinh cơ hội giao tiếp trực tiếp. Điều này sẽ có tác động tích cực đến học sinh và giáo 
viên cung cấp cho tất cả khả năng để kết nối tăng cường phúc lợi cho tất cả mọi người. Vào thứ Sáu, quý vị sẽ nhận 
được một thư giải thích cách thức làm việc này và những kỳ vọng mà chúng tôi yêu cầu từ tất cả để việc này được 
thành công. Nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng gửi email cho Heidi Chapman-
Foehn, Trưởng ban CNTT hfoehn@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
 
GHI DANH NĂM 2021: ANH CHỊ EM 

Ghi danh cho Mẫu Giáo 2021 được mở. Đơn đăng ký có sẵn từ Văn Phòng Trường hoặc trực tuyến. Tất cả anh chị em 
cũng phải điền một đơn ghi danh. 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, một khi trường mở cửa trở lại. Nếu quý vị có bất kỳ 
thắc mắc nào, xin vui lòng gọi cho văn phòng trường của chúng tôi số 93118872. Chúng tôi yêu cầu quý vị làm điều này 
càng sớm càng tốt. 
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 

Chúc Mừng Sinh Nhật cho tất cả các học sinh có thể đã có một sinh nhật trong tuần này!! 
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LỜI NGUYỆN 

Chủ Nhật tuần trước là Tuần lễ thứ hai của Phục sinh hay Chúa Nhật Lòng Thương Xót . 
 
Lạy Thiên Chúa, 
Sự phục sinh của Con Ngài 
đã cho chúng tôi cuộc sống mới và hy vọng đổi mới. 
Giúp chúng tôi sống như những người mới 
theo đuổi ý tưởng Kitô giáo. 
Hãy cho chúng tôi sự khôn ngoan 
để biết những gì chúng tôi phải làm, 
ý chí muốn làm điều đó, 
sự can đảm để thực hiện nó, 
sự kiên trì để tiếp tục làm điều đó, 
và sức mạnh để hoàn thành nó. 
Amen 
 
 

DANH SÁCH EMAIL CỦA NHÂN VIÊN 
 

Principal - Joanne Webster principal@stbunshinenth.catholic.edu.au 

Deputy Principal - Jacqueline McGrath jmcgrath@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Student Diversity Leader - Daniela Torcaso dtorcaso@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

R.E Leader - Amanda Browne abrowne@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Student Wellbeing - Renee Cassar rcassar@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Prep G - Daniella Granata dgranata@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Prep S - Melissa Szulik mszulik@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 1H - Monica Hughes mhughes@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 1T - Cecilia Tran ctran@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 2C - Michelle Camenzuli mcamenzuli@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 2P - Daniel Powel dpowell@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 3E - Stephanie Elam selam@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 3S - Lynette Sciberras lsciberras@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 4P - Holly Phillips hphillips@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 4S - Emma Scerri escerri@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 5C - Elise Casamento ecasamento@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 5K - Eliza Katz ekatz@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 6H - Rebecca Hunter rhunter@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Yr 6R - James Reitmaier jreitmaier@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Literacy Leader – Sean Walshe swalshe@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

ICT & Mathematics Leader – Heidi Chapman-
Foehn 

hfoehn@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Mathematics Leader – Karen Costabile kcostable@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Strategic Support – Frederik Zeinstra fzeinstra@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Visual Art – Joanne Butler jbutler@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Physical Education – Ian Miller imiller@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Strategic Learning – Leonie McCarthy lmccarthy@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Strategic Literacy Support – Nicky Harley nharley@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Reading Recovery – Julie Whatman jwhatman@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Digital Technologies – Christine Roberts croberts@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Italian Teacher – Federica Falco ffalco@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
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Italian Teacher – Jane Gilmartin jgilmartin@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
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