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Kính gửi các Gia Đình,
Khi chúng ta bước vào Tuần 3 của học kỳ này, tôi hy vọng trẻ em và gia đình của quý vị đã ổn định vào một nhịp điệu
và thói quen học tập từ xa. Tuần này học sinh và giáo viên được kết nối bằng Google Meet và từ hầu hết các ý kiến
chung trải nghiệm này được đáp ứng với cả sự phấn khích và nhiệt tình. Mặc dù có một số vấn đề về kỹ thuật và khả
năng người dùng, tôi chắc chắn rằng khi mỗi ngày trôi qua việc học tập cách sử dụng ứng dụng này và các công cụ
được kết nối với nó sẽ trở thành các khía cạnh quen thuộc của việc học. Sử dụng Google Meet sẽ là một ứng dụng
tuyệt vời để tiếp tục bồi dưỡng các mối quan hệ, phát triển kết nối và nâng cao phúc lợi.
Tôi cũng hy vọng quý vị có cơ hội tham gia vào Khóa Học Vượt Chướng Ngại, được vẽ trên lối đi bộ bên ngoài trường
vào chiều thứ Sáu. Thật không may, mưa đã rửa sạch nó đi. Chúng tôi có thể làm lại điều này, trong tuần này, vì vậy
hãy theo dõi trên Flexibuzz!
Một số thông báo quan trọng trong tuần này: GHI DANH TRƯỜNG TRUNG HỌC
Học sinh Lớp 6 Hiện tại: Các mẫu đơn xin học Trường Trung Học các trường chính phủ đã được gửi qua Flexibuzz và
Seesaw tuần trước. Trong tình trạng COVID-19, các trường chính phủ đã thay đổi ngày mà phụ huynh có thể gửi lại
Mẫu Đăng Ký Vị Trí Lớp 7 năm 2021. Ngày kết thúc mới cho tất cả các đơn trường chính phủ là Thứ Sáu ngày 29
tháng Năm (trước đó là Thứ Tư ngày 15 tháng Năm). Với những gia đình có vấn đề in hoặc tải xuống các mẫu đơn,
họ có thể đến lấy các bản in ở văn phòng trường. Vui lòng gọi trước để đến lấy hoặc thay vào đó quý vị có thể đến
trường trung học quý vị chọn để lấy một gói đăng ký. Các gia đình sẽ được thông báo vào Thứ Tư ngày 19 tháng
Tám. Trường tiểu học sẽ thông báo các gia đình về đề nghị vị trí Lớp 7 của con họ. Nếu phụ huynh muốn khiếu nại
quyết định này, nó phải được thực hiện trước Thứ Hai ngày 31 tháng Tám.
Năm nay, phụ huynh phải theo dõi các đơn xin học trung học vào các trường chính phủ. Chúng tôi sẽ chỉ được thông
báo về ưu tiên đầu tiên của con quý vị, nếu quý vị không được chấp nhận, thì quý vị sẽ cần tiếp cận ưu tiên thứ hai
của con quý vị với trường chính phủ vì ưu tiên đầu tiên của quý vị có thể không gởi lại các mẫu đơn cho trường St.
Bernadette hoặc chuyển chúng cho trường kế tiếp. Trường trung học quý vị lựa chọn có thể không liên lạc với
trường St. Bernadette về ưu tiên thứ hai hoặc thứ ba của quý vị, do đó chúng tôi khuyên quý vị nên liên lạc thường
xuyên với họ về việc đăng ký của con quý vị.
Học sinh Lớp 5 Hiện tại: Học sinh Lớp 5 hiện tại có đến ngày 21 tháng Tám năm 2020, để đăng ký vào cácTrường
Trung Học Công Giáo, để bắt đầu năm 2022. Mẫu đơn đăng ký có sẵn ở Trường Trung Học Công Giáo mà quý vị chọn.
Mẫu đơn đăng ký Trường Trung Học Công Giáo Caroline Chisolm có sẵn ở văn phòng nhà trường. Đế nghị cho Lớp 7
năm 2022, được gởi đến các gia đình vào thứ Sáu ngày 16 tháng Mười năm 2020.
GHI DANH NĂM 2021: ANH CHỊ EM
Ghi danh cho Mẫu Giáo 2021 được mở. Đơn đăng ký có sẵn tại 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.
ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG
Chúng ta chuyển sang Đồng Phục Mùa Đông từ thứ Hai ngày 4 tháng Năm. Tôi hiểu nhiều quý vị đang học từ xa nên
chưa cần điều này. Tuy nhiên, quý vị có thể muốn đặt hàng trước, trước khi chúng ta trở lại, để đảm bảo trường có
thể đáp ứng các nhu cầu mà điều này có thể dẫn đến. Kèm theo là Mẫu Đơn Đặt Hàng và Bảng giá. Nếu quý vị muốn
đặt hàng trong vài tuần tới. Vui lòng hoàn thành và gởi lại trường qua email hoặc ghé vào văn phòng. Một khi đồng
phục đã được đóng gói và sẵn sàng để nhận, văn phòng trường sẽ gọi cho quý vị.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng sinh nhật cho tất cả các học sinh có thể đã có một sinh nhật trong tuần này !!
LỜI NGUYỆN Tuần này là Chủ Nhật thứ 3 Phục sinh, Tin mừng được trích từ Luke 24: 13-35 và là Câu chuyện
Emmaus. Trên đường đến Emmaus, Chúa Giêsu giải mở thánh thư cho chúng ta và tỏ mình ra cho chúng ta trong
việc bẻ bánh.
Và vì vậy, chúng ta cầu nguyện...
Lạy Thiên Chúa
Bạn đồng hành trên đường
ngài đi phía sau, bên cạnh, vươt xa hơn:
ngài nắm bắt chúng tôi bất ngờ
Chọc thủng sự vỡ mộng và tuyệt vọng
đang vản đục tầm nhìn của chúng tôi,
để, với đôi mắt mở rộng ngạc nhiên,
chúng tôi có thể tìm thấy đường đi của chúng tôi và làm cuộc hành trình
như những sứ giả tin mừng của Ngài
Amen
Xin tìm phần đính kèm a) Đơn Đặt Đồng Phục 2020
b) Bản Tin Tiếng Việt

