
 
 

 

Bản Tin 8 Covid -19 
 
Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster           10 Tháng Sáu 2020. 

 
Kính gửi các gia đình, 

 
Hôm qua tất cả học sinh đã trở lại trường, sau một thời gian dài học tập từ xa và giám sát tại chỗ. Một lần 
nữa, hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn quý vị - các gia đình cho sự cam kết với việc học tập của 
con/các con quý vị và tiếp tục hợp tác trong việc học tập và giảng dạy với nhà trường. Tôi cũng muốn gửi 
tới các nhân viên của trường St Bernadette lòng biết ơn; vì sự hỗ trợ liên tục cho mỗi học sinh và gia đình, 
phục vụ các nhu cầu khác nhau của tất cả mọi người. Ý thức mạnh mẽ của cộng đồng và sự đoàn kết trong 
suốt thời gian này, đã và sẽ giữ chúng ta kiên định khi chúng ta tiến về phía trước trong năm nay với sự 
không chắc chắn, nhưng vẫn hy vọng điều tốt đẹp cho tất cả. 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc bắt đầu và kết thúc so le của ngày, và thông báo bất kỳ sự chỉnh đổi nào 
nếu và khi cần thiết. 
 
Xin nhớ nếu con quý vị không khỏe, xin vui lòng không gửi các em đến trường, trong vòng ít nhất là 24 giờ 
sau khi tất cả các triệu chứng đã biến mất. Điều này để tiếp tục bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của tất cả: học 
sinh, nhân viên và gia đình. 
 
BÁO CÁO HỌC KỲ 1 
Do COVID- 19, Học kỳ này, các báo cáo sẽ có một hình thức mới. Học Từ xa là phương 
pháp được sử dụng cho hầu hết học kỳ này và các giáo viên đã đáp ứng cho học sinh 
và việc học của các em, bằng cách gởi phản hồi để hỗ trợ các em. Năng lực của các 
giáo viên trong việc thu thập dữ liệu và bằng chứng để nhận biết chính xác nơi học 
tập của học sinh nằm trong chương trình giảng dạy liên tục là không thể được, trong 
thời gian này. Như vậy, báo cáo học kỳ này, sẽ phác thảo ngắn gọn các tường trình học tập cho môn Giáo 
Lý, Anh Văn và Toán học. Những điều này cho thấy việc học được giảng dạy. Báo cáo sẽ kết thúc với một 
nhận xét chung mô tả học sinh là một người học tập, sự tham gia của các em vào việc học từ xa và các 
điểm mạnh của các em về tiếng Anh và Toán học. 
 
CHUYỆN TRÒ HỌC TẬP 
Đặt chỗ cho các cuộc Trò chuyện Học tập Trực tuyến kết thúc vào hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng Sáu lúc 
4:00pm. Hãy đảm bảo quý vị đã đặt một thời gian. Nếu quý vị gặp vấn đề với điều này, xin vui lòng gọi cho 
Văn Phòng số 93118872 để được hỗ trợ. Ở dưới bản tin tuần này là các hướng dẫn để thiết lập cuộc trò 
chuyện học tập trực tuyến vào Thứ Năm ngày 25 tháng Sáu 2020. Vui lòng đánh dấu ngày này vào nhật ký 
của quý vị là Ngày Đóng cửa Trường học. Một video cũng đã được sản xuất để hỗ trợ quý vị điều này cùng 
với các hướng dẫn 
 
Bấm vào đây cho hướng dẫn bằng tiếng Anh 
Bấm vào đây cho hướng dẫn bằng tiếng Việt  
Bấm vào đây cho hướng dẫn video 
   
NGÀY CUỐI HỌC KỲ 2 
Ngày cuối cùng của học kỳ 2, sẽ là thứ Sáu ngày 26 tháng Sáu 2020. Học sinh được phép mặc Thường Phục 
vào ngày này. Ngày học cho các học sinh sẽ kết thúc lúc 1:00pm vào ngày này. Giờ giấc so le để đón sẽ 
được bao gồm trong bản tin tuần tới. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/18mNNHnOlupwe7WxPc19Gctu5-BgvyUpJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBr0MHUhJnND4kRn6owtQsFD4gkZvjz9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=P2B2e-AUnYY


 
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 Hôm nay, chúng ta suy ngẫm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa của chúng ta là một, 
nhưng cũng là ba. Vào Chủ nhật, trong Phúc Âm, chúng ta đọc câu nổi tiếng, John 3:16. Câu này nói về tình 
yêu vĩ đại của Thiên Chúa trong việc gửi cho chúng ta Con Một của Người. Thật vậy, tình yêu của Thiên 
Chúa dành cho Con Ngài rất sâu thẳm khi trở thành Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi, với Chúa Thánh Thần. Đôi 
khi chúng ta có xu hướng thiên vị một trong những Ngôi trong Ba Ngôi hơn những Ngôi khác trong lời cầu 
nguyện. Những lời cầu nguyện của chúng ta có xu hướng hướng về Đức Chúa Cha, và đôi khi chúng ta chỉ 
cầu nguyện với Chúa Giêsu hoặc Chúa Thánh Thần. Có lẽ hôm nay sẽ là thời điểm tốt để cầu nguyện với 
Thiên Chúa trong một Ngôi khác của Ba Ngôi, hoặc để suy ngẫm về bản chất ba trong một của Thiên Chúa 
chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện, 
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, 
Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần: 
Thiên Chúa bây giờ,  
đấng đã có, 
và đấng phải đến 
Amen 
 


