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Kính gửi các gia đình
Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hợp tác với nhà trường để làm cho con quý vị tham gia vào các nhiệm vụ học tập từ
xa được đề ra. Các giáo viên không ngừng khen ngợi công việc tuyệt vời của quý vi. Với điều này, chúng tôi rất
biết ơn.
Hôm nay khi tôi viết điều này, tôi nghĩ điều quan trọng là phải thông báo cho quý vị về việc đóng cửa của
nhiều trường tiểu học và trung học trong khu vực của chúng ta do các ca nhiễm Covid 19, truy tìm liên hệ và
các qui trình làm sạch. Tôi xin cảm ơn các gia đình những người lao động thiết yếu, những học sinh dễ bị tổn
thương và những học sinh có nhu cầu đặc biệt vì sự chuyên cần của họ để thông báo cho nhà trường các ca
nhiễm tại nơi làm việc của họ, và về trách nhiệm mà quý vị đã thực hiện để bảo vệ các học sinh và nhân viên
học tại chỗ, Đây chắc chắn là một minh chứng cho ý thức “cộng đồng” của chúng ta và được ở trong đó cùng
với nhau.
Nếu quý vị hoặc gia đình quý vị đã thử nghiệm dương tính Covid 19 xin thông báo cho nhà trường, cho dù
quý vị học tại chỗ hay học từ xa.
Một lời nhắc nhở cho tất cả các gia đình rằng chỉ có 3 lý do con quý vị có thể đến trường học, ở vùng đô thị
Melbourne và Mitchell Shire, được Thủ Hiến Tiểu Bang, Bộ Giáo dục và Giáo dục Công giáo Melbourne đặt ra:
1. Công nhân thiết yếu và xác nhận điều này với một lá thư của chủ quý vị
2. Học sinh dễ bị tổn thương: Bạo lực gia đình
3. Nhu cầu đặc biệt.
Đối với tất cả các gia đình khác, quý vị phải giáo dục con mình tại nhà bằng cách sử dụng các nhiệm vụ học tập
từ xa do nhân viên giảng dạy đặt ra. Tôi hiểu điều này không có nghĩa dễ dàng, nhưng chỉ thị rõ ràng. Tôi cảm
kích sự hiểu biết và thừa nhận của quý vị về điều này.
LỜI NGUYỆN
Hãy nhớ những lúc như thế này - về sự không chắc chắn, bệnh tật và thậm chí là cái chết – Thiên Chúa giữ
mỗi người chúng ta trong lòng bàn tay của Ngài. Biết rằng chúng ta được ôm ấp trong tình yêu vĩ đại của
Ngài, và lòng thương xót, là an ủi. Cầu nguyện vào lúc này chứng tỏ niềm tin và hy vọng của chúng ta vào
Thiên Chúa. Quý vị có thể muốn dành thời gian trong cuộc sống của mình để cầu nguyện. Nó cho người ta
cảm giác đoàn kết và hy vọng.
Là một cộng đồng tín hữu, đức tin của chúng ta là trung tâm bản thể chúng ta. Trong thời kỳ chiến tranh,
bức hại hoặc bất công, nhiều người Công giáo trên khắp thế giới cầu nguyện xin sự can thiệp của Thiên
Chúa. Và phép màu đã xảy ra và xảy ra. Phép màu có thể xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Nếu
Chúa muốn nó, Ngài có thể làm cho chúng xảy ra. Chắc chắn, chúng ta cũng có thể cầu xin phép màu nhân
danh Chúa Kitô. Chính Chúa Giê-su nói rằng “Hãy xin và nó sẽ được trao cho bạn. Gõ và cửa sẽ mở. Tìm
kiếm và bạn sẽ tìm thấy. (Matthew 7: 7)
Xin cho chúng tôi, những người đang trải qua những tác động của đại dịch COVID-19 ở Úc và trong thế giới
nhỏ bé của chúng tôi, và đang đi đến thỏa thuận với thực tế mới, nhớ đến những lời của Kinh thánh: “Đứng
yên và biết rằng ta là Thiên Chúa”.

Xin cho chúng tôi, những người lớn đang đấu tranh để xử lý những gì đang xảy ra trong thế giới của chúng tôi,
nhớ đến những trẻ em đang sợ hãi về một thực tế mà chúng không thể hiểu được
Xin cho chúng tôi, những người phàn nàn về tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhớ đến những người đang làm
việc để duy trì chuỗi cung ứng.
Xin cho chúng tôi, những người quan sát hàng dài những người yêu cầu sự hỗ trợ, nhớ đến những người
không có sự trợ giúp của chính phủ hoặc viện trợ tài chính.
Xin cho chúng tôi, những người làm việc để chấm dứt sự nghèo đói, quảng bá sự công bằng và nâng cao phẩm
giá, nhớ đến những người đang sống và làm việc trong các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Xin cho chúng tôi, những người đang làm việc tại nhà, nhớ đến những người không có việc làm hoặc nhà để
làm việc.
Xin cho chúng tôi, những người có quyền lui tới các cơ sở và dịch vụ y tế, nhớ đến những người không có
chăm sóc y tế cơ bản.
Xin cho chúng tôi, những người bắt đầu trải nghiệm việc đóng cửa biên giới, nhớ đến những người tị nạn
không thể trở về nhà.
Xin cho chúng tôi cảm ơn những người đang làm việc để giúp đỡ hoặc mang lại một số lòng tốt, niềm vui hoặc
sự hài hước cho những người khác, cho chúng ta thấy rằng ánh sáng của Chúa Kitô tỏa sáng.
Trong thời gian cách ly này, khi chúng tôi đóng cửa, xin cho chúng tôi tiếp tục giữ trái tim rộng mở cho gia
đình, bạn bè, cộng đồng địa phương và toàn cầu.
Chúng tôi cầu xin điều này nhân danh Chúa Giêsu. Amen.
Không có quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng nào về cách cầu nguyện với Chúa để làm nên điều kỳ diệu
trong cuộc sống của bạn. Hãy dành một chút thời gian với Chúa và hãy thử xem!!
Bảo trọng, giữ an toàn, Thiên Chúa chúc lành
Bà Joanne Webster
Hiệu Trưởng

