
Các gia đình thân mến, 

Tuần này đánh dấu sự kết thúc của Học Kỳ 1. Quá nhiều điều đã xảy ra trong đời sống học đường trong 
chín tuần qua.... các lớp mẫu giáo mới, bầu cử học sinh cho lãnh đạo học sinh, đêm chiếu phim gia đình, 
Trường St B có Tài Năng, Đêm Gia Đình Thánh Thể Đầu Tiên, Thị Trường Melbourne, Bơi Lội, Lễ Hội Bơi 
Lội, Trại Lớp 5 và 6, Thánh Lễ Giáo Dục Công Giáo tại St Patrick, Ngày Quốc Gia Chống Bắt Nạt và Bạo 
Lực, Giờ Uống Trà Thứ Ba, công trình xây dựng và danh sách kéo dài! 

Tất cả đều đã góp phần vào việc học và giảng dạy; xây dựng tình bạn, các mối quan hệ và khả năng phục 
hồi; các kỷ niệm học tập - biểu diễn và nghệ thuật trực quan; tiếp tục xây dựng cộng đồng và quan trọng 
nhất là hình thành đức tin. Tôi cảm ơn mỗi người về sự đóng góp và tham gia của quý vị trong những sự 
kiện đã tiếp tục khích lệ mối quan hệ hợp tác trong và xung quanh trường học kỳ này. 

Khi Phục Sinh đến gần và chúng ta vui mừng trong sự sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus Kitô, 
chúng ta biết ơn nhau, vì tất cả những gì chúng ta có; gia đình, bạn bè và cộng đồng trường học của 
chúng ta ... tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa trong công việc ở đây giữa chúng ta. Tôi chúc quý vị một 
lễ Phục Sinh yên bình, an toàn và thánh thiện với gia đình và bạn bè của quý vị và mong được nhìn thấy 
quý vị tươi tắn và đổi mới trong Học Kỳ 2. 

Cầu nguyện 

Lạy Chúa, sự phục sinh của Con Ngài 

đã cho chúng tôi cuộc sống mới và hy vọng được mới lại. 

Hãy giúp chúng tôi sống như những người mới 

trong việc theo đuổi lý tưởng Kitô giáo. 

Cho chúng tôi sự khôn ngoan để biết những gì chúng tôi phải làm, 

ý chí muốn làm điều đó, 

sự can đảm để thực hiện nó, 

sự kiên trì để tiếp tục làm điều đó, 

và sức mạnh để hoàn thành nó. 
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CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 

Ngày Cuối Học Kỳ 

Thứ Năm 29 tháng Ba Kết thúc lúc 

1.00pm 

Học Kỳ 2 Bắt đầu 

Thứ Hai 16 tháng Tư 8.45am 

Thánh Lễ Ngày Lễ Thánh Bernadette 

9.15am Thứ Hai 16 tháng Tư 

Lớp 4 Ngày Tĩnh Tâm Thánh Thể   

Lớp 4 Hòa Giải 

Lớp 4 Hội Thảo Phụ Huynh Thánh 

Thể 3.40pm 

Thứ Năm 19 tháng Tư  

Thể Thao Thu Gọn 

Ăn Trưa cho Học Sinh  

Thứ Sáu 20 tháng Tư 
 

NGHỈ LỄ NGÀY ANZAC  

Thứ Tư 25 tháng Tư  

NGHỈ HỌC  

Thánh Thể Lần Đầu  

Thứ Bảy 28 tháng Tư 6.30pm 

Thánh Thể Lần Đầu 

Chủ Nhật 29 tháng Tư 11am 

 
Hội Nghị Nhóm Công Bằng Xã Hội 

Bahay Tuluyan 

Thứ Sáu 4 tháng Năm 

 

 

 

Chúng tôi xin thông báo cô Renee Cassar đang mong đợi đứa con đầu lòng của cô. Chúng tôi chúc mừng cô và Matt về tin tuyệt vời này. Cô 
Federica Falco, giáo viên tiếng Ý sẽ bắt đầu nghỉ phép phụ sản vào cuối học kỳ 1. Ở giai đoạn này chúng tôi đã không thể có được một giáo 
viên người Ý sau khi quảng cáo vị trí công việc hai lần. Chúng tôi sẽ xét định công việc này trong những tuần tới. 

Trong học kỳ tới, bà Christine Roberts và bà Jane Gilmartin sẽ vui hưởng Phép Thâm Niêm trong tuần đầu tiên. Bà Jane Gilmartin sẽ được 
thay thế bởi Rebecca Chiodo và bà Christine Roberts sẽ được thay thế bởi bà Laura Fragopolous. 

Tôi cũng viết cho quý vị biết rằng cô Thy Nguyễn, một Phụ Giáo tại trường của chúng tôi và là một phụ huynh, đã từ chức do vấn đề sức 
khoẻ. Thy đã làm việc trong ba năm qua trong trường của chúng tôi, cũng như dẫn đầu Nhóm Phụ Huynh Hợp Tác. Cô đã là một phụ huynh 
của trường từ năm 2013. Chúng tôi cảm ơn cô vì sự cam kết xây dựng cộng đồng trường học của chúng tôi, vì tình yêu tuyệt vời mà cô đã tỏ 
hiện cho các học sinh, nhân viên và gia đình, tất cả đều thể hiện qua sự ấm áp, sức sống và sự nhiệt tình của cô. Nguyện xin Chúa ban phước 
lành cho cô và đi cùng cô, và gia đình yêu dấu của cô, tại thời điểm này. 

Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn tất cả nhân viên vì sự tận tụy, cam kết, sự nhiệt tình và những nỗ 
lực liên tục để hỗ trợ học sinh với việc học tập của các em: học tập, tâm linh, xã hội, tình cảm và thể 
chất trong suốt học kỳ 1. 

 

 

Tin Nhân Viên 
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Ngày cuối của Trường cho Học Kỳ 1 là thứ Năm 29 Tháng Ba. Các học sinh sẽ ra về  lúc 1:00pm. ĐÂY SẼ LÀ MỘT NGÀY MẶC 
THƯỜNG PHỤC CHO TẤT CẢ HỌC SINH. 

Ngày Đầu Tiên trở lại cho Học Kỳ 2 là Thứ Hai 16 Tháng Tư lúc 8:45. Chúng tôi mong được gặp quý vị lúc đó, nghỉ khoẻ và 
tràn đầy sinh lực cho học kỳ tới. 

Ngày lễ của Thánh Bernadette. 

Thứ Hai 16 tháng Tư, là ngày lễ của Thánh Bernadette. Để kỷ niệm và công nhận ngày này, một Thánh Lễ toàn trường sẽ được 
tổ chức vào ngày này lúc 9:15 trong nhà thờ. Tất cả các gia đình được mời đến chào mừng ngày danh tánh của chúng tôi vào 
ngày này. Để tiếp tục các lễ hội về "St Bernadette" và ra mắt Các Nhà Trường Học của chúng tôi trong năm, vào ngày thứ Sáu 20 
tháng Tư, các học sinh sẽ có một ngày thể thao nhỏ và bữa ăn trưa miễn phí được cung cấp bởi nhà trường. Đánh dấu những 
ngày này trong nhật ký của quý vị. Có thêm thông tin để theo dõi. Các gia đình cũng được mời đến ngày này. 

Ghi Danh Lớp Mẫu Giáo 2019  

Ghi danh cho Lớp Mẫu Giáo năm 2019 hiện đang mở. Đơn đăng ký có tại Văn Phòng Trường Học. Một Phí Ghi Danh $50 Đô la 
không hoàn lại phải trả cho mỗi đơn xin của gia đình mới. Phụ huynh cũng được yêu cầu cung cấp các bản sao của: Chứng nhận 
rửa tội, Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận Tình Trạng Chích Ngừa cho Ghi Danh Trường Tiểu học. Các cuộc phỏng vấn và tham 
quan nhà trường sẽ được tiến hành cho trẻ em và phụ huynh, từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Sáu. Nếu quý vị có thắc mắc, vui 
lòng gọi cho văn phòng trường học số 93118872. 

Công trình Cơ Bản 

Công trình xây dựng tiếp tục với tất cả các gốc cột ở đúng vị trí và  khung sườn của khu vực Hành Chánh mới gần 
như đúng chỗ. Trong vài tuần tới, các công việc về thép sẽ bắt đầu để tạo cấu trúc cho các không gian học tập 
được tân trang lại và trung tâm khám phá. Để thích ứng cho việc giao hàng của các công việc thép, việc đóng 
đường dọc theo đường Willey sẽ diễn ra. Tiếp cận lối đi ở phía đối diện đường sẽ vẫn có. Khi chúng ta trở lại sau 
những ngày nghỉ học, chúng ta có thể may mắn  có được khung sườn tòa nhà mới tại chỗ. Các hình ảnh tiến triển 
có thể được nhìn thấy trong tiền sảnh của tòa nhà Lớp 5 và 6.  

Tuần Lễ Giáo dục Công giáo Triễn Lãm Nghệ Thuật Trực Quan 

Mỗi năm, trường St Bernadette đưa các tác phẩm nghệ thuật do học sinh sáng tạo vào cuộc Triển lãm 
Nghệ thuật Trực quan như là một phần của Tuần lễ Giáo Dục Công Giáo. Chúng tôi cảm ơn bà Joanne 
Butler, giáo viên Nghệ thuật Trực Quan, đã gửi đi những tác phẩm này để đánh giá. Mỗi năm và cho phần 
tốt nhất của năm năm qua, các học sinh của trường St Bernadette đã được trao nhiều giải thưởng. Năm 
nay, Tác Phẩm Nghệ Thuật Lớp 5 "Tại sao tôi yêu ..." được trao giải Highly Commended Award. Chúng tôi 
biết  ơn công việc của học sinh chúng tôi dưới sự hướng dẫn và thực hành tinh luyện của Bà Butler. Xin 
chúc mừng tất cả. 

Đồng phục mùa đông 

Tất cả các học sinh được dự kiến phải mặc Đồng Phục Mùa Đông từ thứ Hai 30 Tháng Tư, cho đến thời điểm này, một khoảng 
thời gian chuyển tiếp còn lại theo đó học sinh có thể mặc đồng phục mùa hè hoặc mùa đông. 

Đồng phục mùa đông là: 
Nam                                                                                                                                                                                               
Áo chống gió màu đỏ tía, quần dài màu xám đậm, áo sơ mi trắng tay dài với huy hiệu, giày đi học đen với 
vớ trắng hoặc vớ xám. 

  Nữ 

  Áo chống gió màu đỏ tía, đầm xám đậm hoặc quần dài xám, áo sơ mi dài tay với 

huy hiệu, giày đi học đen, vớ dài đỏ tía hoặc vớ trắng dài 

             Thể thao 

                        Áo chống gió, áo polo dài tay, quần thun thể thao, giày thể thao cột giây 

                Áo khoác tùy ý: Áo khoác mưa màu đen với huy hiệu. 

 

Các ngày Trường Học Đóng Cửa trong năm 2018 

Các ngày Đóng Cửa của Nhà Trường trong năm nay là: 

 Thứ Năm, 14 tháng Sáu: Hội Nghị Nhà trường: Học Tập Chuyên Nghiệp Berry Street 

 Thứ sáu ngày 15 tháng Sáu: Hội nghị Nhà trường: Học Tập chuyên nghiệp Berry Street 

 Thứ Năm, 28 Tháng Sáu: Trò Chuyện Học Tập  

 Thứ sáu 31 tháng Tám: Học tập chuyên nghiệp Berry Street  

 Thứ hai, ngày 5 tháng Mười Một: Học tập chuyên nghiệp: Viết báo cáo 

 Thứ hai, ngày 3 tháng Mười Hai: Ngày Soạn Giáo Án Kath Murdoch 

Tin Nhà Trường  
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Tin Học Sinh 

St B's Got Talent Học Kỳ 1: Lớp 5 và 6 

Và  thật là có tài năng! Buổi thử giọng của chúng tôi vòng 1 và 2 đã xem: 

  Elizabeth đơn ca. 

 Nhóm Lily H, Angelle, Emily, Madelyn, Jereh và Vincent đã trình bày một vở kịch, 'Revenge of 
the Stuffed Animals'. 

 sau đó chúng tôi xem 

  Vincent trở lại để thực hiện trò tung hứng. 

  Meshak biểu diễn tiết mục đánh trống. 

 Lily N đơn ca. 

 Tavishi đã mê hoặc tất cả chúng ta với vũ điệu Ấn Độ của em. 

 Daniella và Eden biểu diễn một bài hát trong khi Siena nhảy múa. 

 Patrick và Jerome cùng nhau biểu diễn như là tay trống và nghệ sĩ dương cầm. 

 Tina và Catherine đã biểu diễn một con số được tập luyện kỹ càng và sau cùng tất cả chúng tôi đều lấy làm ngạc nhiên 
với những thủ thuật và đánh lừa thẻ bài của Jonathan, Neo và Andy 

 

Buổi chung kết của chúng tôi đã diễn ra vào thứ Tư 21 trong khu vực Passive Play, một địa điểm hoàn hảo với nhiều trẻ em đến 
xem. Nó giống như đi đến một buổi hòa nhạc ngoài trời! Sáu người vào chung kết của chúng tôi đã biểu diễn tuyệt vời 

với người  thắng cuộc là Tavishi, Elizabeth về thứ nhì và Meshak đứng thứ ba. Rất cảm ơn sự hỗ trợ của phụ huynh, sự hỗ trợ 
của giáo viên, các giám khảo SRC Lớp 3 và 4, Cô Cassar, Andres và Joseph Tabone. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ xem những người 
trẻ và tài năng này làm nhiều điều thú vị hơn. 

Phần tiếp theo của St B's Got Talent sẽ là Lớp 3 và 4 trong Học Kỳ 2 

Ngày Quốc Gia Chống Bắt Nạt và Bạo Lực. 

Vào thứ Năm ngày 22 tháng Ba, là một cộng đồng trường học, chúng tôi đã tập hợp thành một vòng tròn đoàn kết trong sân 
trường để đấu tranh chống lại sự bắt nạt và bạo lực. 

Trong suốt tuần lễ dẫn tới điều này, là những người học tập chúng tôi đã tra hỏi về hành vi bắt nạt và những người ngoài cuộc. 
Bây giờ chúng tôi có một sự hiểu biết chung rằng bắt nạt là hành vi tiêu cực được lặp lại, nhắm đến những người khác, trực 
tiếp hoặc trực tuyến. 

Người ngoài cuộc có thể làm những lựa chọn tích cực để hỗ trợ các nạn nhân và chống lại những kẻ bắt nạt. 

Tại trường St Bernadette, chúng tôi sống các giá trị của trường chào đón, tôn trọng, đồng cảm, hoà nhập, trung thực, công 
bằng, trung thành và hợp tác. Tại Trường St Bernadette, chúng ta không khoan nhượng sự bắt nạt! 

Mọi người có mặt trong ngày hôm đó đã viết một lời cam kết xây dựng một cộng đồng an toàn, không bị bắt nạt. 

Vào ngày này, học sinh mặc màu cam như một sự đấu tranh chống bắt nạt. Màu cam kết hợp với niềm vui và ánh nắng mặt 
trời. Màu cam thể hiện sự nhiệt tình, niềm đam mê, hạnh phúc, sự sáng tạo, quyết tâm, hấp dẫn, thành công và khuyến khích. 
Các lá cờ cam kết màu cam của chúng tôi đã được trưng bày quanh trường để chứng minh sự cam kết của chúng tôi và nhắc 
nhở chúng tôi về việc không khoan nhượng sự bắt nạt của cộng đồng chúng tôi. 

Để nhớ lời cam kết của chúng tôi, các học sinh đã được cho các dây đeo cổ tay ghi rõ, Bullying No Way! Take a stand together! 

 

 

 

 

 

Lễ Hội Bơi Lội Quận  

Vào thứ ba, năm học sinh của chúng tôi đã tham gia giải Vô địch Bơi Lội Khu Vực Phía Tây tại Trung Tâm Giải Trí St Albans. Các 
học sinh thi đấu là Erica Nguyen, Elisha Trieu, Minh Châu Vo, Jonathan Tieu và Jarrett Tieu. 

Tất cả các học sinh của chúng tôi trở lại trường học với những câu chuyện thành công. Nhóm Tiếp sức Tự do 4X100M của 
chúng tôi được giải nhì. Minh Châu Vo, Jonathan Tieu và Jarrett Tieu đã đủ tiêu chuẩn để đại diện cho trường của chúng tôi tại 
Giải Vô Địch Bơi Lội Miền Tây. Điều này sẽ được tổ chức vào thứ Ba tới tại Kardinia Aquatic Centre, South Geelong. Thật là một 
thành tựu cho tất cả. 
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Tin Học Sinh tiếp 
Thử Thách Đọc của Thủ Hiến Bang Victoria 

Thử Thách Đọc của Thủ Hiến bang Victoria đang đến trường St Bernadette và chúng tôi rất vui mừng được tham gia. Thách thức mở ra cho 
tất cả trẻ em Victoria từ khi sinh ra đến năm Lớp 10. Đây không phải là cuộc thi, mà là một thách thức cá nhân cho trẻ em đọc một số cuốn 
sách vào ngày 7 tháng 9 năm 2018. 

Trẻ em từ Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 2 được khuyến khích đọc hoặc 'trải nghiệm' 30 cuốn sách cùng với cha mẹ và giáo viên.  

Trẻ em từ Lớp 3 đến Lớp 10 được thách thức đọc 15 cuốn sách. Có một danh sách các loại sách cho trẻ em lựa chọn. 

Tất cả trẻ em đáp ứng được Thách thức sẽ nhận được giấy xác nhận thành tích do Thủ Hiến bang Victoria ký. 

Để biết thêm thông tin và để xem danh sách các loại sách về Thử Thách Đọc của Thủ Hiến bang Victoria, hãy truy cập:  

www.education.vic.gov.au/prc    

Để bắt đầu, vui lòng gởi lại phiếu tham gia đã được gửi về nhà đầu tuần này và ghé thăm thư viện để lấy danh sách Sách 
Challenge và sau đó quý vị sẵn sàng để đi! Đọc sách vui vẻ!! 

 

Ý Tưởng về nuôi dạy con  

Ở trường trong vài tuần gần đây, cộng đồng trường học St Bernadette đã học về bắt nạt trong sự soi sáng của Ngày Quốc Gia Hành Động 
chống Bắt Nạt và Bạo Lực. Bài viết tháng này của Michael Grose có tựa đề "Những gì không phải là bắt nạt, và phải làm gì khi điều đó xảy ra". 
Michael giải tỏa những gì là bắt nạt và không phải là bắt nạt cho trẻ em. Nếu quý vị nghĩ rằng con của mình có thể bị bắt nạt, Michael cung cấp 
một loạt các bước mà các gia đình có thể làm để làm việc với trường để hỗ trợ con của họ. 

An toàn trên mạng tại Trường St Bernadette 

An toàn trên mạng là một vấn đề rất quan trọng cho học sinh của chúng tôi tại Trường St Bernadette. Chúng tôi nhận ra sự cần thiết cho các 
học sinh phải là người sử dụng công nghệ số an toàn và có trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng việc giảng dạy một cách rõ ràng về các hành vi trực 
tuyến an toàn và có trách nhiệm là rất cần thiết trong đời sống của học sinh và tốt nhất được dạy trong quan hệ hợp tác giữa nhà và trường 
học. Chúng tôi khuyến khích tất cả cha mẹ và người giám hộ khám phá những đường liên kết được cung cấp vì chúng đưa ra lời khuyên tuyệt 
vời cho học sinh và phụ huynh trong việc thúc đẩy việc sử dụng có trách nhiệm công nghệ kỹ thuật số. 

Bắt Nạt: Không Cách Nào! Trang web này có một liên kết dành cho Cha mẹ và Người Giám Hộ và cung cấp những lời khuyên về những gì 
quý vị có thể làm để ngăn ngừa và ứng phó với bắt nạt.https://bullyingnoway.gov.au/ 
 

Think U Know Trang web này có một Cổng Thông Tin Phụ Huynh tuyệt vời cung cấp các nguồn lực thực tiển để giúp cha mẹ và người giám 
hộ làm việc với con cái của mình để quản lý việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số ở nhà.https://www.thinkuknow.org.au/ 

Tập Họp Toàn Trường Học Kỳ 2 

Tập Họp Toàn Trường trong Học Kỳ 2 sẽ trở lại vào Thứ Tư  lúc 2 giờ 30pm. Nó sẽ tiếp tục được tổ chức bởi các học sinh rất tài năng của chúng 
tôi. Tất cả các gia đình được mời tham dự. Chúng tôi mong muốn được gặp quý vị ở đó trong Học Kỳ 2! 

Nhóm Phụ huynh Hợp Tác  

Cuộc họp nhóm vào tháng Ba của chúng tôi liên quan đến các cuộc thảo luận tuyệt vời về tin tức và cập nhật của trường, chia sẻ thông tin về 
trang web và gây quỹ - Đêm gia đình Xem phim ngắn, cập nhật Xổ Số Phục Sinh, cộng thêm một phương cách cho sau này với việc động não và 
tổ chức sự kiện trong tương lai. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Các ngày cho các cuộc họp trong năm 2018 đã được ấn định, đó là: ngày 11 tháng Năm, ngày 8 tháng Sáu, ngày 7 tháng Chín, ngày 26 tháng 
Mười và ngày 30 tháng Mười Một. Hiện tại, chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo bao gồm:  Cập nhật của Hiệu trưởng, Chia sẻ Thông 
Tin chủ đề là Flexibuzz và Gây quỹ. 

 

Tin Phụ Huynh  

Các giờ Thánh Lễ Phục Sinh  

Thứ Hai 26 Thứ Hai Tuần Thánh 9.15am & 7.00pm Sứ Vụ Ba Lan 

Thứ Ba, 27 Thứ Ba Tuần Thánh 9.15am & 7.00pm Sứ Vụ Ba Lan 

Thứ Tư 28 Thứ Tư Tuần Thánh 9.15am & 6.25pm Lần chuỗi Mân Côi, tiếp theo là Tuần Cửu Nhật & 7.00pm 
Thánh lễ  

Thứ Năm 29 Thứ Năm Tuần Thánh 10.00am Trường Phụng Vụ Lễ Phục Sinh 7.00pm Thánh Lễ Tối Buổi Tiệc Ly Tiếp theo Chầu 
Thánh Thể đến 10.00pm 

Thứ Sáu 30 Thứ Sáu Tuần Thánh 10.00am Viếng Thánh Thể (tiếng Anh) & 3.00pm Cử Hành Thương Khó của Thiên Chúa (Hôm nay 
là ngày Ăn Chay và Hãm Mình) 

Thứ bảy 31 Thứ bảy Tuần Thánh 3.00pm   Ban Phép Thực Phẩm (Ba Lan) & 7.00pm Thánh Lễ Phục Sinh 

 

 

Tin Giáo Xứ 

http://www.education.vic.gov.au/prc
https://bullyingnoway.gov.au/
https://www.thinkuknow.org.au/
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