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Kính gði các Gia Ðình,

Tuèn này chúng tôi dã chào dón các hQC Sinh Lðp M5u Giáo, Lðp 1 và Lðp 2. Các hQC Sinh và giáo viên rat
vui duqc trð lai - két n6i lai, thiét lâp lai tình ban và tu' mình dinh h ðng lai dén truðng. Thât ãm lòng khi có
các hoc Sinh trong các không gian, làm truðng tràn ngâp tiéng cuði và niè vui, nhüng âm thanh quen thuôc
cùa hoc Sinh hoc tâp và chai ðùa... và vì dièu này chúng tôi rat biét on.
Tôi mu6n cåm an các Phu huynh và gia ðình cúa nhüng näm này ðã làm theo các huðng d5n duqc dät trong bån tin
tuän truðc (16 dåm båo su' båt däu và két thúc so le cho nhüng ngày hoc dién ra suôn sè. Cåm on quý vi cüng ðã
quan sát các yêu au giån cách xã hêi khi dura con quý vi di hoc. Chúng ta Sã chóng trð thành nhüng chuyên gia vè
dieu này.
Vði nhüng gia ðình dang tiép tuc h6 trq lich trình Hoc Tùr xa —cüng cåm an quý vi nhièu. Quan hê ð6i tác cúa quý vi
vði truðng hoc thât là phi thuùng.
Chúng ta cåm an Chúa vì rnón quà cùa nhau và nhüng phœðc lành chúng ta gäp hàng ngày.

ÐòNG PHUC MÙA ÐôNG
Mât lði nhåc nhð cho tãt cå các gia dình là hoc Sinh trð lai truðng phåi mäc ððng phuc "Mùa Ðông". Quý vi có thé ðät
và mua hàng thông qua Vän phòng. Chúng tôi có mât sõ I qng ððng phuc cü ðáng 1<6, néu duqc yêu eu.

NGÀY Mó'l TRI.rÒNG

HìNH

Chúng ta có mât ngày mði duqc thiét lêp truðng chqp hìn trong HQC k}' 3 vào NGÀY 28 THÁNG BÅY. Ðây Sã là mäc
dông phuc Truðng Mùa Ðông, không phåi dðng phuc th thao. Tãt cå các gia ðình dèu có tð rai duqc güi vào cu6i
HQC kÿ 1. Vui lòng hoàn thành và gði lai truðng hoc hoäc giCr và mang dén vào ngày Chup hình.

TIM HIÉU TAI NHÀ
Chúng tôi có mât video thú nhì duqc xuãt bån bði Kath MurdOch vè Tìm Hi6u trong nhà. Quý vi có thé mu6n xem
video này và xem xét cách quý vi có thê Sü dung ðièu này dé iép tuc thúc ðãy tính hiéu k}' cùa con quý vi ð nhà.

HOACH TRð LAI TRIJÒNG GIAI ÐOAN 2: NGÀY 9 THÁNG sÁU BAO GòM cÁc Lóp 3-6
Tuän tði trong bån tin này, chúng tôi trình bày chi tiét vè ké hoach trð lai truðng cho Lðp 3-6 và bao gðm tãt cå hoc
sinh. Xin ðåm båo quý vi doc dièu này vì các chinh stra có thê duqc thvc hiên bao gðm s6 gia täng cùa hQC Sinh trð
lai.

TÂp HOP TOÀN TRIJÒNG vÀ THAM QUAN
Cho phän còn lai cúa hQC kÿ này, së KHÔNG Có TÂP HQP TOÀ TRUdNG HOÄc THAM QUAN theo huðng d5n và thòa
thuân vði Chính phù Tiêu bang Victoria.

CHI.3c MùNG SINH NHÂT
Chúc mùrng Sinh nhât cho tãt cå các hoc Sinh có thê dã có mô Sinh nhât trong tuàn này!!

Lò'l NGUYÊN
Alleluia, alleluia!
Hãy di và day cho tãt cå mQi ngu'ði phúc âm cúa Ta.
Ta luôn ô' cùng các con, cho dén ngày tan thé. Alleluia!

