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Kính gửi các Gia đình

Tôi muốn cảm ơn quý vị một lần nữa vì sự hợp tác và hỗ trợ của quý vị với việc bắt đầu và kết thúc ngày so
le. Việc đưa và đón học sinh đã thông suốt và vì điều này tôi rất biết ơn. Một lời nhắc nhở cho phụ huynh
vào buổi sáng sử dụng khu vực thả xuống hoặc đậu xe ở các đường xung quanh và cho phép con quý vị đi
bộ. VUI LÒNG KHÔNG THẢ CON CỦA QUÝ VỊ XUỐNG TẠI KHU VỰC BĂNG QUA HOẶC ĐẬU XE SONG
SONG CÙNG LÚC. Điều này cực kỳ không an toàn.
Các học sinh đã rất nhanh chóng ổn định lại vào thói quen của trường học và đời sống học đường. Âm
thanh của học sinh trong không gian học tập và sân trường tuần trước, đã là một niềm vui cho đôi tai của
tất cả - nó đã cho trường học sự sống một lần nữa!
Tuần tới là tuần cuối của Học kỳ 2 - một học kỳ không giống học kỳ khác, cho mỗi chúng ta! Tôi sẽ trình bày
chi tiết thủ tục nhập học cho Học Kỳ 3 trong bản tin tuần tới. Trong khi các sự hạn chế tiếp tục giảm bớt, tôi
vẫn chưa làm rõ việc liên quan đến trường học và điều này có thể giống như thế nào. Vì vậy xin hãy theo
dõi.
Xin nhớ nếu con quý vị không khỏe, xin vui lòng không gửi chúng đến trường, trong ít nhất 24 giờ sau khi
tất cả các triệu chứng đã biến mất. Điều này là để tiếp tục bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của tất cả: học sinh,
nhân viên và gia đình. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các gia đình đã áp dụng thực hành này.
BÁO CÁO HỌC KỲ BÁN NIÊN 1 & TRÒ CHUYỆN HỌC TẬP
Báo cáo học kỳ Một sẽ được phân phát cho học sinh vào thứ Ba ngày 23 tháng Sáu năm 2020. Đây là thời
điểm thích hợp để khen ngợi con quý vị về thành tích học tập của các em trong học kỳ này. Cuộc trò
chuyện học tập diễn ra vào thứ Năm ngày 25 tháng Sáu. Đây là ngày Đóng cửa Trường học. Tất cả các
cuộc trò chuyện học tập sẽ được Trực tuyến. Trong bản tin tuần trước, các chi tiết mô tả cách truy cập
những điều này đã được truyền đạt. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, xin vui
lòng gọi cho văn phòng số 93118872.
CUỘC THU THẬP DỮ KIỆN ĐỒNG NHẤT TRÊN TOÀN QUỐC (NCCD)
NCCD được thu thập mỗi năm cho các học sinh nhận sự điều chỉnh cho việc học của các em do khuyết tật.
Nhà trường thu thập dữ liệu này để tập trung vào điểu chỉnh cá nhân học sinh khuyết tật cần có và để đảm
bảo hỗ trợ cho những học sinh này được ban hành. Thông tin được thu thập là riêng tư và bí mật và tuân
thủ Chính sách Quyền Riêng tư của trường, được tìm thấy trên trang web của trường. Một tờ thông tin cho
phụ huynh, người chăm sóc và người giám hộ liên quan đến điều này đã được đính kèm với bản tin của
trường.
CANTIN TRƯỜNG
Một lời nhắc nhở cho tất cả là căn tin trường hiện đang mở cho học sinh đặt bữa ăn trưa. Nó mở cửa vào
thứ Hai, thứ Năm và thứ Sáu. Sẽ không có bán hàng qua quầy cho học kỳ này. Một tờ rơi phác thảo Thực
Đơn Cantin đã được đính kèm với bản tin này.
NGÀY CUỐI HỌC KỲ 2
Ngày cuối của Học Kỳ 2, sẽ là thứ Sáu ngày 26 tháng Sáu năm 2020. Học sinh được phép mặc Thường Phục
vào ngày này. Ngày học cho học sinh sẽ kết thúc lúc 1:00pm vào ngày này. Nhà Mahoney (Đỏ) và Nhà

Mamo (Vàng) sẽ kết thúc lúc 12:50pm và McKay (Xanh) và MacKillop (Xanh dương) sẽ kết thúc lúc
1:00pm vào ngày này. Vui lòng đề trong nhật ký của quý vị.
LỜI NGUYỆN
Chủ nhật tuần trước, chúng tôi đã cử hành Lễ Corpus Christi hay Mình và Máu thánh Chúa Kitô. Lễ Ban
Thánh Thể cho chúng ta cảm giác mạnh mẽ về Thiên Chúa trong chúng ta và vì điều này chúng ta xin tạ ơn.
Nó cho chúng ta niềm ‘hy vọng’, điều tốt đẹp sẽ đến ... điều đó có thể đối với mỗi chúng ta là khác nhau.
Xin cho quý vị được hướng dẫn bởi niềm hy vọng trong những thời gian luôn thay đổi này nhờ ân sủng của
Đức Chúa Cha, gương của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.
Chúa thương yêu,
Chúng tôi khen ngợi và cảm tạ Ngài trong ngày lễ Mình và Máu Chúa Kitô.
Sự hiện diện linh thiêng của Ngài trong Thánh Thể được đảm bảo cho tất cả những ai nhận lãnh Ngài với
một trái tim rộng mở và tinh thần khát khao.
Ngài mong mỏi đổ xuống chúng tôi, phước lành và lấp đầy cuộc sống chúng tôi với những điều tốt đẹp.
Ngài đi giữa chúng tôi hôm nay ban tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của Ngài.
Hãy giúp tôi theo ngài với niềm tin, hy vọng và yêu thương hôm nay và mãi mãi.
Chúng tôi cầu xin điều này nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Amen

