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Kính gửi các gia đình, 
 
Tôi được truyền cảm hứng bởi phẩm chất học tập và giảng dạy trong vài tuần qua. Xin chúc mừng các học 
sinh gia đình của các em và các nhân viên, vì công việc đã được tất cả thực hiện để đảm bảo việc học tập 
của học sinh tiếp tục trong thời gian dịch COVID -19. Nỗ lực to lớn của tất cả là một minh chứng cho ý thức 
cộng đồng mà chúng ta đã phát triển ở đây tại trường St Bernadette, và tiếp tục phát triển ngay cả khi nơi 
học tập không phải là thể chất trong không gian học tập hoặc trường học. 
 
Chủ Nhật tuần này chúng tôi kỷ niệm Ngày của Mẹ. Tôi chúc tất cả các bà mẹ, sắp là mẹ hoặc mẹ đầy ý 
nghĩa như những nhân vật trong cộng đồng nhà trường của chúng ta, một Ngày của Mẹ hạnh phúc và vui 
vẻ với gia đình quý vị. Xin cho các con trẻ làm hư quý vị với rất nhiều cái ôm và những tấm thiệp biết ơn.  
 
Một số thông báo quan trọng trong tuần này: - 
 
CÁC BÍ TÍCH 
Do dịch COVID-19 và các hạn chế tại chỗ tất cả các Bí Tích: Bí Tích Thánh Thể, Thêm Sức và Hòa Giải sẽ 
được hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. 
 
VẤN ĐỀ IPAD 
IPad học sinh được thiết lập để tự động cập nhật mỗi đêm. Để điều này xảy ra, quý vị cần đảm bảo iPad 
được kết nối với WiFi. Nó phải được cắm vào để sạc với nguồn bật lên và màn hình tắt. Khi pin trên 50%, 
iPad sẽ tự động cập nhật tất cả các ứng dụng. Điều quan trọng là quý vị làm điều này mỗi tối. Nếu quý vị 
đang gặp vấn đề kỹ thuật với iPad thuộc sở hữu của trường, xin vui lòng gọi cho văn phòng trường và 
chúng tôi sẽ sắp xếp hỗ trợ cho quý vị. Chúng tôi cũng có kỹ thuật viên tại trường mỗi thứ Sáu có thể hỗ 
trợ. 
Nếu quý vị có thêm câu hỏi liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng gửi email cho giáo viên của quý vị hoặc 
Heidi Chapman-Foehn hcfoehn@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
 
 CSEF (QUỸ TRẠI, THỂ THAO VÀ THAM QUAN) 
Các gia đình có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe đủ điều kiện cho CSEF. Khoản tài trợ này giảm lệ phí cho quý vị 
$125. Nếu quý vị đủ điều kiện và chưa đăng ký hoặc thông báo cho trường, xin vui lòng làm điều đó càng 
sớm càng tốt. 
 
TÀI SẢN HỌC TẬP  
Là một phần của ngôn ngữ học tập tại Trường St Bernadette, chúng tôi thường sử dụng Tài sản Học tập. 
Các tài sản học tập là Tự quản lý, Suy nghĩ, Hợp tác, Giao tiếp và Người Nghiên cứu. Quý vị có thể đã nghe 
con/các con của mình sử dụng những từ này. Trong hơn 10 năm qua, các nhân viên đã thực hiện học tập 
chuyên nghiệp với Kath Murdoch, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực Tìm Hiểu Giảng Dạy và Học tập. 
Cô đã sản xuất một đoạn video ngắn cho các gia đình, trong giai đoạn học từ xa này, để giải thích cách 
chúng tôi sử dụng điều này ở trường và cách quý vị có thể tiếp tục sử dụng ngôn ngữ này trong nhà của 
quý vị. 
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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  
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài cho tất cả các bà mẹ. 
Cho những bà mẹ mới, chịu đựng những đêm mất ngủ với trẻ sơ sinh trong vòng tay. 
Cho những bà mẹ bận rộn, hứng những áp lực của công việc, nhà cửa và cuộc sống gia đình. 
Cho những bà mẹ kiên định, nuôi dưỡng và chăm sóc cho những đứa trẻ đặc biệt dễ bị tổn thương của 
chúng tôi. 
Cho những bà mẹ kiên nhẫn, luôn tìm cách tha thứ và tham gia với các em trước tuổi thiếu niên và thanh 
thiếu niên của họ. 
Cho những bà mẹ kiên trì, khéo léo tìm ra cách mới để kết nối với người lớn nhỏ của họ. 
Cho các mẹ dì, bước vào để bế ẳm và chăm sóc các cháu gái và cháu trai. 
Cho tất cả các bà ngoại/nội, yêu thương và hỗ trợ những đứa cháu quý giá của họ. 
Cho tất cả các bà mẹ nuôi được kêu gọi để tập hợp và che chở những đứa trẻ mong manh. 
Cho các bà mẹ Chủ Nhật, chăm sóc con cái của chúng ta và dẫn dắt chúng trong đức tin. 
Cho những bà mẹ cho đi vượt quá nguồn lực của mình, khắc phục khuyết tật để trân trọng và yêu thương. 
Cảm ơn Chúa cho tất cả các bà mẹ xinh đẹp của chúng tôi. 
Hãy giúp chúng tôi hỗ trợ họ và giữ họ trong những lời cầu nguyện của chúng tôi. 
Xin Ngài chúc lành cho họ bây giờ vào ngày đặc biệt của họ- Ngày của Mẹ. 
Amen 
 
 
Ảnh chụp tại Nhà thờ Viếng Thăm ở Ein Kareem Jerusalem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


