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Kính gửi các gia đình,
Hôm nay, các học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6 đã tham gia cuộc thi St B’s Got Talent trực tuyến. Thật tràn đầy
năng lực khi thấy tài năng được thể hiện bởi các học sinh của chúng tôi, và sự hỗ trợ dành cho các em từ
các bạn học, giáo viên và gia đình. Chúng tôi mong muốn thiết lập ngày và giờ cho chương trình St B’s Got
Talent từ Mẫu Giáo đến Lớp 2.
Để khẳng định kết quả học tập tuyệt vời mà các học sinh đã đạt được trong suốt thời gian qua, vào lúc 2:30
pm Thứ Tư tới và mỗi tuần sau đó, chúng tôi sẽ có một cuộc “Tập Họp Trao Giải” cho học sinh, trực tuyến,
sử dụng Google Meet. Mã Google Meet sẽ là STB. Vì Google Meet chỉ có thể nhận tối đa 250 người tham
gia, xin quý vị có thể đảm bảo rằng quý vị sử dụng một thiết bị cho mỗi gia đình. Các giáo viên sẽ trao giải
cho học sinh về thành tích học tập và tôi sẽ chúc mừng các em. Giải thưởng sau đó sẽ được gửi đến học
sinh. Tôi mong chờ sự kiện mới và thú vị này.
Thứ Sáu này, chúng tôi kỷ niệm 100 ngày đi học của các em Mẫu Giáo và gia đình của các em. Mặc dù năm
nay trường học có vẻ hơi khác, nhưng lễ kỷ niệm việc học rất có ý nghĩa đối với các em Mẫu Giáo của
chúng tôi và gia đình của các em. Chúng tôi cảm ơn tất cả phụ huynh đã hợp tác với nhà trường trong suốt
thời gian qua. Sự hỗ trợ con quý vị và việc học của các em là điều được khen ngợi.
CẢM ƠN QUÝ VỊ.
Hãy vui hưởng tuần ở phía trước quý vị.
Hãy bảo trọng, giữ an toàn, Thiên Chúa chúc lành
Bà Joanne Webster
Hiệu trưởng
LỜI NGUYỆN

Xin Chúa Thánh Thần hoạt động nơi quý vị và gia đình quý vị vào thời điềm này.
Chúa Thánh Thần thì thầm khe khẽ, hãy thổi nhẹ vào đời chúng tôi.
Hãy thổi nhẹ vào tâm trí chúng tôi và mang lại sự bình yên.
Hãy thổi nhẹ vào tư tưởng của chúng tôị và mang lại sự hiểu biết.
Hãy thổi nhẹ vào mối quan tâm của chúng tôi và mang lại sự điềm
tĩnh.
Hãy thổi nhẹ vào nỗi sợ hãi của chúng tôi và mang lại dũng khí.
Hãy thổi nhẹ vào trái tim chúng tôi và mang lại yêu thương.
Chúa Thánh thần ban sự sống xin thổi sự sống của Ngài vào cuộc sống
của chúng tôi mỗi ngày.
Chúng tôi cầu xin điều này nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi,
Amen

