
 
 

 

Bản Tin 22 Covid -19 
 
Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster                14 Tháng Mười 2020 
 

Kính gửi các Gia Đình,  
 
Chào đón các học sinh trở lại trường vào thứ Hai, là điểm nổi bật lớn nhất đối với tất cả chúng ta trong năm nay!  
Âm thanh của những đứa trẻ chơi đùa trong sân, những tiếng kêu la và tiếng cười vui sướng của chúng là “âm nhạc 
cho tai chúng tôi”. Các học sinh dường như đã hòa nhập vào cuộc sống học đường như thể các em chưa bao giờ cách 
xa. Nhiều người đã nói với tôi rằng các em rất vui khi được trở lại. Chúng tôi cũng vậy, rất vui khi có các em trở lại! 
 
Cảm ơn quý vị một lần nữa cho sự học hỏi quý vị đã làm với các con của quý vị. Những nỗ lực của quý vị được đánh 
giá rất cao và thực sự được nhận biết Cảm ơn mỗi người trong các bạn đã giúp chúng tôi chuyển sang học tại chỗ 
một cách suôn sẻ. Việc đưa và đón trước và sau giờ học diễn ra rất ổn thỏa. Sự trả lại các thiết bị, học sinh chỉnh tề 
đẹp đẽ trong bộ đồng phục của các em, sự kiên nhẫn của quý vị đón các con của quý vị, tất cả bằng chứng về ý thức 
cộng đồng của chúng ta, sống động trong những hành động này. 
 
Flexibuzz không còn hoạt động, và vì vậy, vui lòng gọi cho Văn phòng theo số 93118872, hoặc gửi email cho giáo viên 
lớp nếu con quý vị không khỏe và vắng mặt. Một lần nữa, xin hãy nhớ để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của tất cả 
học sinh và nhân viên, chúng tôi yêu cầu quý vị giữ con của mình ở nhà nếu chúng không khỏe. Điều này có nghĩa là 
Nếu con bạn bị sổ mũi, đau họng, ho, sốt, nôn mửa, tiêu chảy, v.v., thì các em KHÔNG nên đến trường. 
 
Các buổi Tập Họp Toàn Trường sẽ diễn ra vào Thứ Năm lúc 2:30pm. Những điều này sẽ được tổ chức thực sự. Tuần 
này Lớp 6H sẽ tổ chức. Chúng tôi sẽ ghi lại và tải lên See Saw sau chiều thứ Năm, để các gia đình cùng xem. 
 
Một trong những phụ huynh của chúng tôi, Kylie Cassar, đã tạo ra một khóa học trực tuyến cho các phụ huynh có 
thể muốn bắt đầu tập yoga tại nhà với con cái của họ. Đó là yoga để đọc và học có tựa đề “PHONIC FAMILY YOGA”. 
Nếu bạn quan tâm đến điều này, thông tin chi tiết có trong tờ rơi đính kèm với email này. 
 
Đó là thời điểm một lần nữa trong năm khi chúng tôi bắt đầu, để xem xét nhu cầu và danh sách lớp học của chúng 
tôi cho năm 2021. Bất kỳ học sinh nào rời Trường St Bernadette vào cuối năm 2020 phải thông báo bằng văn bản 
cho Hiệu trưởng càng sớm càng tốt. 
 
Nhiều quý vị đã gọi điện hỏi thăm về việc lãnh nhận các Bí tích năm nay. Tại thời điểm này, các Bí tích Thêm Sức, 
Thánh Thể và Hòa Giải đang được giữ cho đến khi có thông báo mới. Điều này có thể có nghĩa là những học sinh có 
thể đã cử hành các bí tích này vào năm 2020, thay vào đó sẽ thực hiện việc này vào năm 2021. Vấn đề này nằm ngoài 
tầm kiểm soát của chúng tôi. 
 
Chúng tôi đã có một số tin tốt về Nhân viên trong vài tuần qua. Cô Rebecca Hunter đang mong chờ con đầu lòng vào 
tháng Hai năm sau và cô Federica Falco mong chờ đứa con thứ hai vào tháng Ba năm sau. Chúng tôi cầu chúc họ và 
gia đình mọi điều tốt đẹp nhất và ban phước lành của chúng tôi trên họ. 
 
Ngày Nghỉ lễ Chung kết thường lệ đã được thay đổi từ Thứ Sáu ngày 2 tháng Mười sang thứ Sáu ngày 23 tháng 
Mười. Đây là một ngày lễ được công bố rộng rãi và do đó trường học sẽ đóng cửa vào ngày này. Hãy đánh dấu điều 
này vào nhật ký của quý vị. 
 
Trường học đóng cửa cho Học kỳ 4 sẽ vào Thứ Sáu ngày 30 tháng Mười và vào Thứ Hai ngày 2 tháng Mười Một. 
Vào Thứ Sáu, ngày 30 tháng Mười Một, các giáo viên sẽ tham gia học tập chuyên nghiệp bằng cách sử dụng Fountas 
và Purnell trình bày chi tiết các chiến lược đọc và viết dựa trên bằng chứng hiệu quả. Việc này đã được lên lịch vào 
tháng Tám, nhưng đã bị hoãn lại do Covid 19. Thứ Hai, ngày 2 tháng Mười Một sẽ là ngày viết báo cáo. Vui lòng 
đánh dấu những ngày này trong nhật ký của quý vị, vì trường học sẽ đóng cửa cho tất cả các học sinh. 
 
 
 
 



 
 
Lời  nguyện 
Thứ Sáu tuần này các học sinh sẽ tham gia lần chuỗi Mân Côi toàn trường. Kinh Mân Côi là một lòng sùng kính quan 
trọng để tôn kính Đức Mẹ Maria trong khi tập trung vào các sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê Su Ki Tô. Vì tháng 
Mười là tháng Kinh Mân Côi nên lời cầu nguyện của tuần này sẽ là Kinh Kính Mừng, một trong những lời cầu nổi bật 
hơn của Kinh Mân Côi. Với những gia đình muốn lần hạt, quý vị có thể tìm thấy cách thực hiện việc này trên trang 
web sau: 
https://www.cam.org.au/Catholic-Faith/Prayers/How-do-I-Pray-The-Rosary  
Vì vậy, tuần này chúng ta cầu xin Đức Maria, Mẹ của chúng ta ban phước lành và trông chừng chúng ta khi chúng ta 
trở lại trường học. Chúng tôi sẽ đăng các Trang Trình bày mà chúng tôi đã sử dụng với học sinh trên See Saw. Quý vị 
có thể muốn sử dụng điều này để cầu nguyện kinh mân côi như một gia đình. 
 
KÍNH MỪNG MARIA 
Kính mừng Maria đầy ân phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi nguời nữ, và Giêsu con lòng Bà 
gồm phước lạ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen 
 
Hãy tận hưởng tuần phía trước của quý vị 
Thiẻn Chúa chúc lành, và hãy giữ an toàn. 
 
Bà Joanne Webster 
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