
 
 

 

Bản Tin 24 Covid -19 
 
Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster                28 Tháng Mười 2020 
 

Kính gửi các Gia Đình, 
 
Tuần này, chúng tôi đã thông báo về việc bổ nhiệm của ông Brendan Gill, là Hiệu trưởng Trường St Bernadette 
cho năm 2021. Chúng tôi cảm ơn Cha John Taliana MSSP, và các thành viên của Ban Hội Thẩm vì sự chuyên 
cần của họ trong suốt quá trình này. Vì chúng ta đã trở lại trường học, bản tin sẽ được phát hai tuần một lần bắt 
đầu tuần này. Điều này có nghĩa là bản tin tiếp theo sẽ vào ngày 11 tháng Mười Một, 2020. 
 
Một vài lời nhắc: - 
 
Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 4 tháng Mười Một, tất cả học sinh phải mặc toàn bô đồng phục mùa hè. Hãy đảm bảo 
rằng con quý vị cũng có một nón che nắng ở trường.  
 
Đồng Phục Mùa Hè - 
Áo đầm mùa hè, vớ trắng, giày đi học màu đen, nón đỏ tía có logo, áo sơ mi ngắn tay màu trắng có logo, quần 
ngắn màu xám, vớ xám hoặc trắng, giày đi hoc màu đen, nón đỏ tía có logo. 
           
Thể thao - Quần ngắn màu đỏ tía có logo, áo trắng tay ngắn có logo, giày thể thao cột giây, nón màu đỏ      
tía có logo. 
 
Trường đóng cửa cho Học kỳ 4 sẽ vào Thứ Sáu tuần này, 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. 
  
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 lá thư đã được gửi về nhà vào thứ Hai liên quan đến điều này. Phải mặc toàn bộ Đồng phục 
mùa hè cho việc này. Chi tiết đồng phục phải mặc sẽ ở trong thư. 
 
 
Một Lời Nguyện cho Niềm Hy Vọng: 
 
Lạy Cha ở trên Trời, 
Khi tôi khao khát một câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình, 
Xin hãy làm mới lại hy vọng của tôi 
Nếu dòng thời gian của Ngài không là của tôi, 
Ngài sẽ kiên nhẫn với tôi. 
Khi những gì tôi làm dường như không tới đích                                             
Xin hãy làm mới lại hy vọng của tôi, 
Vì công việc của Ngài liên tục được hoàn thành 
Bởi những tín đồ không hoàn hảo nhưng trung thành như tôi. 
Khi tôi nản lòng, 
Xin hãy làm mới lại hy vọng của tôi, 
Vì trên Thập giá, ngay cả Chúa Giê-su cũng cảm thấy bị bỏ rơi, 
Mặc dù cảm giác không làm cho nó như vậy. 
Khi trong thời gian khó khăn, tôi chùn bước, 
Xin hãy giữ cho tôi khỏi vấp ngã, 
Vì trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài, 
Ngài ước muốn rằng một ngày nào đó niềm vui của tôi sẽ được trọn vẹn. 
Amen. Tôi tin! 
 
Hãy tận hưởng tuần phía trước của quý vị 
Thiên Chúa chúc lành, và hãy giữ an toàn. 
 
 
Bà Joanne Webster 


