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Trường St Bernadette - Thư chào mừng năm 2021 
 

Lời Nguyện của một Học sinh cho Niên Học Mới 
 
Lạy Chúa Giêsu, con xin 
Sự giúp đỡ của Ngài khi con bắt đầu năm học mới này. Cho phép con 
trải nghiệm sự hiện diện của Ngài trong nhiều phước lành mà Ngài đặt trước mặt con. 
Hãy mở mắt con với những thách thức mới và những cơ hội thú vị 
mà năm học mới này mang lại. 
Hãy mở rộng trái tim và tâm trí của con với những người bạn mới và những giáo viên mới. 
Hãy cho con một tinh thần quảng đại để nhiệt tình với việc học của con 
và can đảm để chấp nhận những cơ hội mới. Hãy giúp con chăm chú với giáo viên của con và hãy để con 
trải nghiệm sự hiện diện của Ngài trong những người bạn mới của con. 
Chúa Giêsu, hãy truyền cảm hứng cho con để làm hết sức mình trong năm nay! Amen 
      

Kính gửi Phụ Huynh và Người Chăm sóc, 
 
Một lời chào mừng trở lại rất nồng nhiệt đến tất cả các gia đình trường St Bernadette đến Niên Học 2021. 
Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng đây sẽ là một năm vui vẻ, hấp dẫn và an toàn cho tất cả mọi người trong 
cộng đồng của chúng ta. 
Cảm ơn quý vị vì sự chào đón nồng nhiệt mà tôi đã nhận được khi đến trường St Bernadette. Tôi cảm thấy 
rất phấn khởi khi làm việc với tất cả quý vị. Joanne, nhân viên và cộng đồng đã làm một công việc tuyệt vời 
trong việc tạo ra một ngôi trường xuất sắc. Tôi mong được gặp tất cả quý vị và làm việc với quý vị để tiếp tục 
công việc tuyệt vời này. 
 
Chúng tôi đã có một sự khởi đầu năm tuyệt vời với việc các em ổn định trong lớp học và thói quen của mình 
một cách dễ dàng. 
 
Chúng tôi chào đón những học sinh mới sau đây và gia đình của các em đến với cộng đồng trường học của 
chúng tôi - 
Ariela, Rebecca, Hayley, Elysse và Josh Rubin 
 
và những con trẻ Mẫu Giáo sau đây và gia đình của các em - 
Elijah, Tommaso, Jayden, Izabella, Lincoln, Francis, Sophia, William, Olivia, Jacob, Luka, Heidi, Marcus, 
Giordano, Athena, Bella, Lincoln, Andre, Claudia, Isaac, Justin, Lukas, Cairon, Camilla, Celina, Ethan, Emilija, 
Michael, Bradley, Justin, Daniel, Maisie, Jonas, Nancy, Nathan, Ha Thaw Ma, Kanushree, Amelia, Ezra, 
Albert, Chelsea, Chris, Fiona, Kyle, Emma, Liam, Bawi Dawt Sang, Phoenix, Jax, Jay, Maisie, Kayden và Amos 
 
và các nhân viên sau đây- 
Cô Jennifer Marshall (1 M), Signor Matteo Maccio (Giáo viên tiếng Ý) và Cô Kim Nguyễn (Trưởng Ban Toán 
Lớp P-2) 
 
Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã chọn tham gia cộng đồng của chúng tôi và hy vọng quý vị sẽ vui hưởng 
thời gian của mình với chúng tôi tại trường St Bernadette. 
 



• Trong Học Kỳ 1, chúng ta có thể có một số thời tiết rất nóng. Vì chúng ta là một trường Sunsmart nên con 
quý vị phải đội nón đi học nếu không các em sẽ phải ngồi trong bóng râm. 
• Lời nhắc rằng tiếng chuông đầu tiên vang lên lúc 8:45am. 
• Cổng trường mở vào buổi sáng lúc 8:30am và bây giờ sẽ đóng lại lúc 8:45am. Đi vào sau thời gian này là 
qua cửa trước văn phòng. 
• Trường học kết thúc lúc 3:30pm Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu và 3:00pm Thứ Tư. 
• Vào cuối ngày, trẻ em di chuyển ra sân chơi khi nhạc đang vang lên. Trẻ em không thể về nhà cho đến khi 
chuông reo lúc 3:30pm. 
• Vì sự an toàn của tất cả phụ huynh, người chăm sóc và trẻ em, vui lòng không tụ tập trên deck bên ngoài 
Trung tâm Tài nguyên Evodia vào cuối ngày. Điều này sẽ cho phép trẻ em đi ra ngoài vào sân chơi. 
• Tập Họp Toàn Trường là vào Thứ Tư lúc 2:30pm. Do các hạn chế của COVID, chúng tôi vẫn không thể có 
phụ huynh/người chăm sóc ở buổi tập họp, tuy nhiên, chúng sẽ có trực tuyến. Liên kết Zoom để theo dõi. 
• Camp Australia điều hành chương trình trước và sau giờ học cho học sinh từ 6:30am - 8:30am vào các 
buổi sáng và 3:45pm - 6:00pm vào các buổi chiều. Học sinh đến trường trước 8:30am hoặc sau 3:45am cần 
phải tham gia chương trình này. 
• Nếu con quý vị sắp vắng mặt, vui lòng liên hệ với văn phòng qua số điện thoại 9311 8872 hoặc gửi email 
cho giáo viên của con quý vị trước 9:15am. 
• Nếu quý vị có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe hợp lệ, vui lòng điền vào mẫu đính kèm. Để biết thêm thông tin 
hoặc hỗ trợ về vấn đề này, hãy liên hệ với nhân viên văn phòng. 
 
Giáo viên Lớp Năm 2021 

Prep Purple - Miss Daniela Granata   Prep Yellow - Miss Melissa Szulik  
Year 1M - Mrs Jenny Marshall   Year 1T - Miss Cecilia Tran  
Year 2P - Mr Daniel Powell    Year 2C - Miss Michelle Camenzuli  
Year 3P - Miss Holly Phillips   Year 3S - Miss Lynette Sciberras  
Year 4E - Miss Stephanie Elam   Year 4H - Miss Monica Hughes 
Year 5S - Miss Emma Scerri    Year 5C - Miss Elise Casamento  
Year 6L - Miss Shruti Lad    Year 6R - Mr James Reitmaier  
 
Lãnh Đạo Viên Năm 2021 

Hiệu Trưởng - Mr Brendan Gill 

Phó Hiệu Trưởng và Trưởng Ban ICT - Mrs Heidi Chapman-Foehn  

Trưởng Ban Giáo Lý - Miss Amanda Browne 

Trưởng Ban Học Sinh Đa Dạng & Nghệ Thuật & Giáo Viên Đồng Dạy - Mr Fredrik Zeinstra 

Trưởng Ban Văn Lớp P – 2 & Giáo Viên Đồng Dạy - Mrs Sarah Turner 

Trưởng Ban Văn Lớp 3 – 6 & Giáo Viên Đồng Dạy - Mr Sean Walshe     

Trưởng Ban Toán P-2 & Giáo Viên Đồng Dạy - Ms Kim Nguyen 

Trưởng Ban Toán Lớp 3-6 & Giáo Viên Đồng Dạy - Mrs Karen Constabile   

Trưởng Ban Phúc Lợi Học Sinh - Ms Renee Cassar  

Trưởng Ban Gia Đình Tham Gia Học Tập - Miss Stephanie Elam 

Trưởng Ban Nhóm Tham Gia Học Tập - Ms Gill Baxter 

Nhân Viên Hỗ Trợ và Chuyên Viên Năm 2021 

Giáo Viên Nghệ Thuật Tạo Hình - Mrs Joanne Butler 

Giáo Viên Thể Dục - Mr Ian Miller 

Âm Nhạc - Mr Frederik Zeinstra  

Giáo Viên Học Tập và Giảng Dạy Chiến Lược - Mrs Leonie McCarthy 

Giáo Viên Đọc Viết Hỗ Trợ Chiến Lược - Mrs Nicky Harley   

Giáo Viên Luyên Đọc - Mrs Julie Whatman 

Giáo Viên Công Nghệ Số/Robotics - Mrs Christine Roberts 

Giáo Viên Ngôn Ngữ: Tiếng Ý - Mr Matteo Maccio & Mrs Jane Gilmartin 



Giáo Viên Cộng Đồng Nhà Bếp - Mrs Jane Gilmartin 

Quản Lý Evodia Resource - Ms Bernadette Fenech 

Phụ Tá & Thông Dịch - Ms Thi Phan    

 

Trợ Lý Học Tập Năm 2021 

Ms Mary Balzan    Ms Marita Debattista   Mrs Johanna Hennessey 
Ms Alex Rossi     Mrs Rosemary Romeo  Mrs Cherie Saad    
Mrs Mary Semaan    Mrs Amanda Nguyen 
 
Nhân viên Quản lý Nhà trường Năm 2021  
Quản Lý Hoc Sinh & Giao Tiếp & Quản Lý - Mrs Kerrie-Ann Macuz   
Quản Lý Hoc Sinh & Giao Tiếp - Mrs Sandra Attard Borg  
Tài Chính & Nhân Sự - Mrs Joanne McNabb and Ms Errica Mastrilli  
Quản Lý Căn Tin - Ms Marita Debattista  
Phụ Tá - Ms Rachel Gilmore  
Bảo Trì - Mr Joe Tabone  
Cố Vấn Nhà Trường - Ms Sarah Judde 
 

Nếu quý vị cần liên hệ với bất kỳ nhân viên nào, vui lòng điện thoại đến số 9311 8872 hoặc gửi email cho 
nhân viên. Email chỉ đơn giản là chữ cái đầu tiên và họ, theo sau là @ stbsunshinenth.catholic.edu.au 
Ví dụ John Smith - jsmith@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Để liên hệ với tôi qua email principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au 
 

NHỮNG NGÀY THÁNG HAI QUAN TRỌNG: 
a.  Thời khóa biểu Mẫu Giáo - Lớp Mẫu Giáo không đi học trong 3 thứ Tư đầu tiên - ngày 3, 10 và 17 

tháng Hai. Từ Thứ Hai, ngày 22 tháng Hai, các em sẽ ở trường toàn thời gian. 
b.  Phiên Họp CyberSafety dành cho phụ huynh - Lớp 3-6 

Đây là lời nhắc nhở rằng đêm An toàn Mạng cho phụ huynh Lớp 3 - 6 của chúng tôi sẽ được tổ chức 
vào Thứ Tư, ngày 10 tháng Hai. 
Do các hạn chế của COVID-19, chúng tôi sẽ tổ chức hai cuộc họp: 
2:45pm - 3:30pm - TRUNG TÂM KHÁM PHÁ EVODIA (tối đa 50 người) 
7:00pm - 7:45pm - PIONEERS HALL (tối đa 120 người) 
Chúng tôi yêu cầu chỉ một phụ huynh/Người giám hộ tham dự cuộc họp này do các hạn chế. 
Sẽ có thông dịch viên tiếng Việt và tiếng Miến Điện CHỈ tại cuộc họp lúc 7:00pm. 
Hãy chắc chắn rằng quý vị đeo KHẨU TRANG đến buổi họp này. 

c.  Meet ‘n Greet - chúng tôi mong được gặp gỡ mọi gia đình qua whereby.com vào Tuần 5 - ngày 22 - 
26 tháng Hai. Hãy theo dõi thư về sự kiện quan trọng này. Chúng tôi mong muốn hợp tác và tham 
gia với quý vị VÀ con quý vị trong việc học tập. 

d. Thánh Lễ Toàn Trường Thứ Tư Lễ Tro là vào Thứ Tư ngày 17 tháng Hai lúc 12:15pm. Do các hạn chế 
của COVID-19, thánh lễ này chỉ dành cho học sinh và nhân viên. Một liên kết Zoom đến thánh lễ sẽ 
được gửi sau. 

 
EXPERIENCE MUSIC 
Một lần nữa, Experience Music đang cung cấp chương trình của họ cho các học sinh tại trường St 
Bernadette. Để biết thêm thông tin và cách ghi danh, vui lòng truy cập 
www.experiencemusic.com.au/enrolment hoặc xem tờ rơi đính kèm. 
 
PHỤ HUYNH TRƯỜNG CÔNG GIÁO VICTORIA - hội thảo trên web về an toàn 

Với những gia đình ở Lớp Mẫu giáo-2 có thể muốn biết một số thông tin xung quanh vấn đề an toàn, CSPV 
đang tổ chức một cuộc hội thảo trên web xem xét cách phụ huynh và người chăm sóc có thể hỗ trợ những 
người trẻ tuổi có được các mối quan hệ trực tuyến an toàn và tôn trọng cũng như phải làm gì nếu xảy ra sự 
cố. 
Nó sẽ bao gồm: 

mailto:bgill@stbsunshinenth.catholic.edu.au
mailto:principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au
http://www.experiencemusic.com.au/enrolment


• bắt đầu trò chuyện với con quý vị về tình bạn trực tuyến của chúng và những cách tích cực để đối phó với 
những mối quan hệ đang thay đổi 
• hiểu các quyền, luật và kỳ vọng của cộng đồng chi phối sử dụng phương tiện mạng xã hội 
• nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ nếu con quý vị có liên quan đến một vụ bắt nạt trên mạng. 
Hội thảo trên web sẽ bao gồm các nghiên cứu điển hình, nghiên cứu và lời khuyên có mục tiêu để quý vị có 
thể hỗ trợ những người trẻ trong cuộc sống của mình có được những trải nghiệm trực tuyến an toàn và thú 
vị. 
Các ngày cho hội thảo trên web ở Victoria: 
Thứ Ba, ngày 9 tháng Hai, 7:30 đến 8:30pm 
Thứ Tư, ngày 10 tháng Hai từ 12:30 đến 1:30pm 
Thứ Tư, ngày 10 tháng Hai từ 7:30 đến 8:30pm 
Thứ Hai, ngày 15 tháng Hai từ 12:30 đến 1:30pm 
Thứ Hai ngày 22 tháng Ba từ 12:30 đến 1:30pm 
Đăng ký tại https://www.esafety.gov.au/woman/webinars 
 
Xin nhắc lại tất cả các ngày đều hiện trên trang web của trường www.stbsunshinenth.catholic.edu.au  
Vui lòng liên hệ với văn phòng nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến lá thư này. 
 
Tất cả những gì tốt nhất cho năm tới. 
Chúc mừng, 
Brendan 
Hiệu trưởng 
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