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Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster  12 Tháng Tám 2020 

       

Kính gửi các gia đình, 

Bây giờ, quý vị sẽ nhận thấy việc học đang được đa dạng hóa để bao gồm nhiều Google Meets hơn, với các nhóm nhỏ 
học sinh, truy cập và tham gia vào việc học với giáo viên. Điều này trong một số cách phản ánh những gì xảy ra ở trường 
và hỗ trợ giáo viên thu thập dữ liệu về học sinh và việc học của các em. Trong các buổi học này, giáo viên đưa ra phản 
hồi cho học sinh để nâng cao hoặc cải thiện việc học của các em trong thời gian thực. Thực hành học tập và giảng dạy 
này cung cấp cho giáo viên sự hiểu biết về những gì học sinh cần tiếp theo, trong việc học của các em. Điều quan trọng 
là học sinh tham gia vào các nhóm nhỏ Google Meets này. Điều này bổ sung cho việc học tập từ xa và linh hoạt hỗ trợ 
học sinh được kết nối và làm cho việc học trở nên xác thực. 

Tất cả các cuộc phỏng vấn tuyển sinh lớp Mẫu Giáo đã được hoàn tất cho các gia đình mới và chúng tôi mong chờ chào 
đón những gia đình mới này đến với cộng đồng trường học của chúng tôi vào năm tới. Với các gia đình hiện có, trong vài 
tuần tới, chúng tôi sẽ gọi quý vị để làm một thời gian tham gia một cuộc phỏng vấn ảo với một lãnh đạo trường. Điều 
này sẽ tạo cơ hội cho nhà trường thu thập thông tin về con quý vị trước khi các em bắt đầu chuyển tiếp đến trường. 

Quá trình bổ nhiệm Hiệu trưởng đã bắt đầu một cách nghiêm túc. Lịch trình cho đến nay là: vị trí Hiệu trưởng sẽ được 
quảng cáo trong tuần này, các đơn xin việc sẽ đóng lại hai hoặc ba tuần sau đó, với các cuộc phỏng vấn dành cho các 
ứng viên trong danh sách được lựa chọn hy vọng sẽ diễn ra sớm trong học kỳ 4. Vì vậy, hãy chú ý theo dõi. 

Thứ Năm tới ngày 20 tháng Tám sẽ là một Ngày Phúc Lợi cho học sinh. Đây sẽ là Ngày Không Sử Dụng Màn Hình. Học 
sinh sẽ được cung cấp một bản phác thảo các hoạt động mà các em có thể thực hiện vào ngày này. 

Lời cầu nguyện tuần này mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Quý vị có thể muốn cầu nguyện điều này với con quý vị hoặc như 
một gia đình. 

Hãy bảo trọng, giữ an toàn, Thiên Chúa chúc lành 
 
Mrs Joanne Webster 
Hiệu Trưởngl 

 

LỜI NGUYỆN 

 Lễ Đức Mẹ Lên Trời được tổ chức vào ngày 15 tháng Tám. Ngày này kỷ niệm Mẹ Mary lên trời cả xác lẫn hồn. Vào ngày 
này, chúng ta hãy nhớ rằng Mẹ Mary yêu thương chúng ta và luôn ở với chúng ta. 
 
Mary thân yêu, Con yêu mẹ và cảm ơn mẹ đã yêu con. 
Mary, mẹ rất quý giá đối với Chúa Giê-xu đến nỗi mẹ 
được đưa lên Thiên đàng để ở với Ngài luôn mãi. 
Xin giúp chúng con trung thành với Chúa Giê-xu và yêu mến Ngài như mẹ đã yêu mến. 
Hãy hướng dẫn chúng con mỗi ngày và, là Mẹ của chúng con, hãy cầu nguyện cho chúng con 
và bảo vệ chúng con khỏi bất kỳ tác hại nào có thể đến với chúng con. 
Amen 

 

 

Ảnh chụp tại Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin, Nazareth 


