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Bản tin Trường St Bernadette - Tuần 4 
 

Một lời cầu nguyện khi chúng ta bắt đầu Mùa Chay – Dự Án Thương Xót 

Thiên Chúa của mọi dân tộc và quốc gia, 

Khi Ngài đồng hành với chúng tôi trong hành trình Mùa Chay, 

Xin cho việc nhịn ăn của chúng tôi tăng cường cam kết của chúng tôi được sống trong đoàn kết, 

Sự bố thí của chúng tôi là một hành động công bằng, 

và lời cầu nguyện của chúng tôi neo chúng tôi trong tình yêu và lòng trắc ẩn. 

Bằng cách sống giản dị và yêu thương quảng đại, 

Xin cho chúng tôi quan tâm đến gia đình toàn cầu và ngôi nhà chung của chúng tôi, 

vì chúng tôi “Khát khao không có nhiều hơn, nhưng để được nhiều hơn.” * 

Chúng tôi cầu xin điều này nhân danh Chúa Jesus. Amen. 

* Thánh Oscar Romero 

  

Kính gửi quý Phụ Huynh và Người Chăm Sóc, 

Chúng tôi đây, với tư cách là một trường học và cộng đồng địa phương, một lần nữa bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

toàn cầu này. Việc đóng cửa ngắn này hy vọng sẽ diễn như một ngắt mạch đối với sự lây lan của vi rút. Tưởng 

nghĩ của chúng tôi hướng đến bất kỳ gia đình nào đã bị ảnh hưởng xấu bởi đợt đóng cửa ngắn này. Vui lòng 

liên hệ với trường nếu chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị bằng mọi cách nào. Tôi biết nhiều gia đình châu Á của 

chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm lớn vào cuối tuần cho Năm Mới, nhưng đã phải hủy bỏ những điều 

này 

  

Tin tức về việc đóng cửa đến muộn vào thứ Sáu, tuy nhiên, các nhân viên đã phản ứng nhanh chóng và có thể 

giúp các em sắp xếp một số công việc (ngoại trừ lớp Mẫu Giáo). Nếu đóng cửa kéo dài hơn tuần này, thì chúng 

tôi sẽ tiếp tục học từ xa, tương tự như những gì đã diễn ra trong Học kỳ 3 năm ngoái. Tôi sẽ cố gắng cập nhật 

cho tất cả các gia đình về bất kỳ thay đổi và thông tin nào. Hãy đảm bảo rằng quý vị kiểm tra SeeSaw và emails. 

Chúng tôi đã có một khởi đầu niên học tuyệt vời như vậy, với việc trẻ em ổn định trong các lớp học và các thói 

quen của các em. Các giáo viên đã bắt đầu đánh giá ban đầu về trẻ em để cho phép việc giảng dạy có mục tiêu, 

và rất nhiều kế hoạch đã được thực hiện cho học kỳ tới đây - các chuyến du ngoạn đã đặt trước, tổ chức cắm 

trại, các thánh lễ được lên kế hoạch. Hy vọng nó sẽ trở lại làm việc bình thường ngay sau khi được an toàn. 

 

Thứ Tư này là Thứ Tư Lễ Tro cũng đánh dấu bắt đầu của Mùa Chay. Đây là thời điểm quan trọng trong năm của 

hội thánh và là thời điểm kêu gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống của chính mình và tìm cách cải thiện. Trong Mùa 

Chay, chúng ta thường được yêu cầu ‘từ bỏ’ một thứ gì đó. Mùa chay này, phù hợp với chủ đề của Dự Án 



Thương Xót , chúng tôi đang khuyến khích tất cả trong cộng đồng của chúng tôi trở nên NHIỀU HƠN NỮA - tử 

tế nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Tiếp tục công việc của Chúa Giêsu 

và Thánh Bernadette phải là một điều gì đó tích cực và vui vẻ, vì vậy tôi hy vọng quý vị có thể tham gia cùng 

chúng tôi để làm điều tương tự. 

Trong Mùa Chay, chúng ta cũng có cơ hội hỗ trợ công việc của Dự Án Thương Xót. 

 

GẶP GỠ VÀ CHÀO HỎI 

Các giáo viên mong chờ được gặp các phụ huynh/người chăm sóc và học sinh qua whereby.com với mọi gia 

đình vào tuần tới. Một lá thư về sự kiện quan trọng này đã được gửi đi vào tuần trước với tất cả thông tin về 

cách đặt giờ trực tuyến. Những cuộc họp này là một cơ hội tuyệt vời để làm quen với con trẻ và gia đình của 

các em, để chúng tôi có thể hợp tác với quý vị là phụ huynh/người chăm sóc và thu hút quý vị vào việc học tập 

của con quý vị. 

 

DỰ ÁN THƯƠNG XÓT 

Tuần này, Mùa Chay bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro, cũng đánh dấu sự khởi đầu của Lời kêu gọi Dự Án Thương Xót 

của Caritas Australia hàng năm. Các khoản đóng góp cho Dự Án Thương Xót cho phép Caritas Australia, Cơ 

quan Công giáo về Viện trợ và Phát triển Quốc tế, làm việc với các cộng đồng địa phương trên khắp thế giới để 

giảm bớt nghèo, đói, áp bức và bất công. 

Chúng tôi khuyến khích quý vị đặt lòng thương xót của mình thành hành động vào Mùa Chay này thông qua 

việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí bằng cách hỗ trợ Dự Án Thương Xót. 

Thánh Oscar Romero là nguồn cảm hứng của chúng ta cho Dự Án Thương Xót 2021, vì vậy theo cách nói của 

ông, chúng ta hãy “Khát khao không có nhiều hơn, mà là nhiều hơn nữa” 

 

PHỤ HUYNH HỢP TÁC 

Cuộc họp Phụ huynh Hợp Tác đầu tiên sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tuần này, nhưng chúng tôi đã quyết định 

hủy cuộc họp này và tổ chức cuộc họp đầu tiên vào THỨ SÁU 19 THÁNG BA. 

 

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN NHỚ 

● 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 nhở chuông đầu tiên reo lúc 8:45am. 

● Cổng trường mở vào buổi sáng lúc 8:30am và bây giờ sẽ đóng lúc 8:45am. Đi vào sau thời gian này là thông 

qua cửa trước của văn phòng. 

● Trường học kết thúc lúc 3:30pm Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu và 3:00pm Thứ Tư. Các cổng sẽ mở 

trước thời gian này 5-10 phút. 

● 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 diễn ra 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 tổ chức 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 3:45pm bắt buộc phải 

tham dự chương trình này. 



● Nếu con quý vị sẽ vắng mặt ở trường, vui lòng liên hệ với văn phòng qua số điện thoại 9311 8872 hoặc gửi 

email cho giáo viên của con quý vị trước 9:15 sáng. 

● 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. 

 

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 đi kèm. 

 

Xin nhắc lại rằng 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 bản tin này. 

 

Hãy bảo trọng và giữ an toàn, 

Brendan 

Hiệu trưởng 

http://www.experiencemusic.com.au/enrolment
http://www.stbsunshinenth.catholic.edu.au/

