
 

 

Bản Tin 23 Covid -19 
 
Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster                21 Tháng Mười 2020 
 

Kính gửi các Gia Đình, 
 
Các học sinh và nhân viên đã rất nhanh chóng hòa nhập vào sự nhịp nhàng và thói quen đi học tại chỗ. Một lần 
nữa, cảm ơn quý vị đã hợp tác với điều này. Xin nhắc lại cho tất cả các gia đình, Thứ Sáu ngày 23 tháng 
Mười này là ngày nghỉ lễ và do đó, trường học sẽ đóng cửa. 
 
Một vài lời nhắc nhở: - 
 
Tuần tới, các cuộc trò chuyện học tập trực tuyến cho các học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 6 bắt đầu, trước và sau 
giờ học. Nếu quý vị yêu cầu một thời gian trò chuyện hoặc giáo viên của con quý vị đã yêu cầu một thời gian, 
vui lòng đặt chỗ cho việc này. Thời gian đặt trước đóng vào Thứ Năm ngày 22 tháng Mười lúc 9:00am. 
 
Các buổi Tập Hợp Toàn Trường tiếp tục vào các ngày Thứ Năm lúc 2:30pm. Tuần này Lớp 6R sẽ tổ chức. 
Chúng tôi sẽ ghi lại điều này và tải lên See Saw vào chiều thứ Năm, để các gia đình xem. Chúng tôi hiện đang 
xem xét việc sử dụng Zoom để phát trực tiếp điều này cho các gia đình. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết khi điều 
này đã được thiết lập. 
 
Như quý vị đã biết, Bà Eliza Katz, đã bắt đầu Nghỉ phụ sản khi kết thúc Học kỳ 3. Chúng tôi rất hãnh diện thông 
báo và chúc mừng Eliza và Adam đã sinh hạ một bé gái, Bridie Claire vào thứ Tư ngày 14 tháng Mười. Mẹ và 
bé đều khoẻ mạnh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả họ. 
 
Tuần này, tôi nhận được thông báo từ cảnh sát, họ sẽ ra ngoài để quan sát giao thông và các hành vi An toàn 
COVID trong và xung quanh trường học. Thông tin được gửi đi, đặc biệt cho biết là đang xem xét việc đảm bảo 
cộng đồng được giữ an toàn và các vi phạm luật giao thông như quành xe chữ U gần nơi băng qua đường, đậu 
xe song song và thả học sinh trong khi đậu xe song song sẽ và có thể đưa đến bị phạt tiền.. 
 
Ngày chụp hình năm nay sẽ vào Thứ Sáu, ngày 13 tháng Mười Một. Tôi cảm ơn quý vị vì sự hợp tác của quý 
vị với điều này. Một bức thư sẽ được gửi về nhà cho học sinh vào tuần tới về điều này. Phải mặc toàn bô Đồng 
phục mùa Hè cho việc này. Chi tiết về đồng phục phải mặc sẽ được ghi trong thư. 
 
Đóng cửa Trường học 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, 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 
với tất cả học sinh 
 

Lời nguyện: Bình An Bên Trong 

Xin cho hôm nay có được bình an bên trong. 
Xin cho bạn tín nhiệm Thiên Chúa rằng bạn đang chính xác ở nơi bạn phải ở. 
Xin cho bạn không quên những khả năng vô hạn được sinh ra từ niềm tin. 
Xin cho bạn sử dụng những món quà mà bạn đã nhận được và truyền lại tình yêu đã được trao cho bạn 
Xin cho bạn vững tin biết rằng mình là con Thiên Chúa. 
Hãy để sự hiện diện này đi vào xương bạn, và cho phép tâm hồn bạn tự do ca hát, nhảy múa, ca ngợi và yêu  
thương. 
Nó ở đó cho mỗi người trong chúng ta.      

-Thánh Therese của Lisieux và Thánh Theresa của Avila 

Hãy tận hưởng tuần phía trước của quý vị   
Thiên Chúa chúc lành, và hãy giữ an toàn. 

Bà Joanne Webster 

 


