
 

 

Bản Tin 25 Covid -19 
 
Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster       11 Tháng Mười  Một 2020 
 

Kính gởi các Gia Đình, 
 
Khi chúng ta bước vào Tuần 6 của Học kỳ 4, chúng ta đã vượt qua được nửa chặng đường. Thật khó tin rằng năm nay đã trôi 
qua một cách nhanh chóng, với hoàn cảnh xung quanh đại dịch và nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng chúng ta đã phải sống 
cô lập. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý vị đã tiếp tục hợp tác với nhà trường để hỗ trợ việc học tập và giảng dạy các con quý vị. 
 
Những nhắc nhở được liệt kê bên dưới phác thảo các sự kiện trong vài tuần tới và những sự kiện này sẽ như thế nào tại Trường 
St Bernadette. 
 
Vui lòng nhớ: - 
Ngày chụp hình của 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 ghi chú đã được gửi về nhà vào thứ Hai liên quan đến điều này. Toàn bộ Đồng phục mùa Hè phải mặc cho việc này. 
Chi tiết về đồng phục phải mặc được liệt kê tại đây:  
 
Đồng Phục Mùa Hè - 
Áo đầm mùa hè, vớ trắng, giày đi học màu đen, nón đỏ tía có huy hiệu, áo sơ mi ngắn tay màu trắng có huy hiệu, quần ngắn 
màu xám, vớ xám hoặc trắng, giày đi hoc màu đen, nón đỏ tía có huy hiệu. 
           
Thể thao - Quần ngắn màu đỏ tía có huy hiệu, áo trắng tay ngắn có huy hiệu, giày thể thao cột giây, nón màu đỏ tía có huy hiệu. 
 
Đổi đồng phục - nếu quý vị có đồng phục với thẻ trên đó, bây giờ quý vị có thể đổi số kích thước nếu cần. 
 
Các cuộc Trò Chuyện Mẫu Giáo Dự Bị của chúng tôi cũng diễn ra vào tuần tới vào Thứ Ba ngày 17 tháng Mười Một. Chúng tôi 
chào đón với niềm phấn khích các gia đình mới và các anh chị em của gia đình hiện tại của chúng tôi đến với điều này. Những 
điều này sẽ diễn ra trực tuyến, do những hạn chế tiếp tục. Thời gian cho việc này là 9:30, 12:00 và 1:30. Chúng tôi mong được 
gặp quý vị vào ngày này. 
 
Lễ tốt nghiệp cho Lớp 6, bây giờ sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 11 tháng Mười Hai lúc 9:30 sáng. Vào thời điểm này, các gia 
đình vẫn chưa được phép vào trong khuôn viên, vì vậy điều này sẽ được Zoomed cho các gia đình và được ghi lại. Phần còn lại 
của ngày cũng sẽ tràn ngập các lễ kỷ niệm dành cho học sinh Lớp 6… thông tin thêm về điều này sẽ sớm có. 
 
Các học sinh sẽ cử hành Thánh lễ cho những người đã Mất vào thứ Sáu tuần sau, ngày 20 tháng Mười Một. Nếu quý vị có một 
thành viên gia đình hoặc bạn bè mà quý vị muốn chúng tôi cầu nguyện, vui lòng gửi tên/các tên của họ đưa cho con quý vị. 
 
Xổ số Giáng Sinh cũng sẽ diễn ra trong năm nay. Chúng tôi cảm ơn Nhóm Phụ huynh Hợp Tác đã làm việc với điều này, đặc 
biệt là Rose Packer đã tổ chức việc này. Chúng tôi yêu cầu quý vị tham gia và đóng góp vào việc này. Một tờ rơi và vé xổ số đã 
gởi về nhà hôm nay. 
 
Một lời cầu nguyện cho Ngày Tưởng Niệm 
Hôm nay là Ngày tưởng Niệm. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người đã chiến đấu cho tự do của xứ sở họ, cho những 
người tiếp tục sống trong các quốc gia bị chiến tranh tàn phá, rằng tình yêu và bình an của Thiên Chúa, luôn dõi theo họ và gia 
đình của họ 
 
Như một gia đình, hôm nay chúng ta suy ngẫm về sự khủng khiếp của quá khứ vẫn tiếp tục 
ám ảnh nhân loại và làm đen tối thế giới của chúng ta. 
Lạy Thiên Chúa, nơi nỗi đau vẫn còn áp đảo, xin mang đến chữa lành. 
Nơi những trái tim vẫn còn đang tan vỡ, hãy mang lại niềm an ủi. 
Nơi các dân tộc còn bị áp bức hãy đem đến sự giải phóng. 
Nơi các cộng đồng vẫn còn là nạn nhân, hãy mang lại công lý.   
Nơi trẻ em còn bị đối xử hung bạo, hãy mang lại thương tâm. 
Nơi những mảnh đời còn dập nát, hãy mang lại hy vọng. 
Nơi điều ác gây ra, hãy mang lại sự ăn năn. 
Nơi chiến tranh còn tàn phá, hãy mang lại hòa bình. 
Nhưng trên hết, 
bất cứ nơi nào một giọng nói kêu lên trong bóng tối, 
hãy đưa chúng tôi đến với nhau, 
nhân danh tình yêu ngài mang trong tim ngài dành cho tất cả mọi người, 
mọi quốc gia và mọi tạo vật. 
Amen. 
 
Hãy Bảo trọng, Giữ An Toàn 
Thiên Chúa chúc lành 
 
Mrs Joanne Webster 


