
Các gia đình thân mến,  

Chào đón trở lại Học Kỳ 2. Tôi hy vọng tất cả quý vị đều vui hưởng kỳ nghỉ lễ Phục sinh và thời gian thánh 

thiện này trong Giáo hội của chúng ta, cầu nguyện, nghỉ ngơi và tiếp thêm sinh lực cho học kỳ sắp tới. 

Chúng ta có nhiều sự kiện thú vị để khởi đầu học kỳ bắt đầu với Ngày lễ Thánh Bernadette, được cử hành 

vào Thứ Hai ngày 16 tháng Tư, bắt đầu bằng một Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ, các học sinh đã dành thời gian 

khám phá cuộc đời và xem xét về tính chất thánh của bà. Chúng tôi tiếp tục với các lễ hội vào thứ Sáu ngày 

20 tháng Tư ra mắt các Nhà của chúng tôi trong năm với một ngày thể thao thu nhỏ. Các học sinh và 

nhân viên đã tham gia vào các buổi lễ. 

Các học sinh Lớp 4 sẽ cử hành Thánh Thể Lần Đầu của các em vào Thứ Bảy ngày 28 tháng Tư lúc 6:30 và Chủ 

Nhật 29 Tháng Tư lúc 11:00am tại Nhà Thờ St Bernadette. Các học sinh tiếp tục cuộc hành trình đức tin của 

mình, với phép Thánh Thể là một bí tích khởi đầu khác, trước đó là Rửa Tội và tiếp theo là Thêm Sức. Tại Bí 

Tích này, các học sinh nhận lãnh bánh thánh, tượng trưng cho mình và máu của Đức Kitô. Người Công giáo 

tin rằng Bí Tích Thánh Thể, hoặc Rước Lễ, cả hai là một hy lễ và một bữa ăn. Chúng ta tin vào sự hiện diện 

thực sự của Chúa Jêsus, người đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta nhận lãnh Mình và Máu của Chúa 

Kitô, chúng ta cũng được nuôi dưỡng về tâm linh và được đem đến gần với Thiên Chúa hơn. Vào thời điểm 

này, chúng tôi nhớ đến các học sinh Lớp 4 và gia đình của họ trong suy tưởng và lời nguyện của chúng tôi 

khi các em chuẩn bị cử hành bí tích này. 
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NGHỈ LỄ ANZAC DAY  

Thứ Tư 25 tháng Tư 
Nghỉ Học 

Thánh Thể Đầu Tiên 

Thứ Bảy 28 tháng Tư 6:30 pm 
 

Thánh Thể Đầu Tiên 

Chủ nhật 29 tháng Tư 11am 

Hội nghị Bahay Tuluyan Nhóm 
Công Bằng Xã Hội 

Thứ Sáu 4 tháng Năm 

Ngày Của Mẹ, Tham quan không 
gian học tập & Điểm Tâm 

Thứ Sáu 11 tháng Năm 

Nghỉ Lễ  

Thứ Hai 11 tháng S áu 

Ngày trường học đóng cửa 

Thứ Năm 14 tháng Sáu 

& Thứ Sáu 15 tháng Sáu 

Lớp 4 & 5 Hop PHụ Huynh Thứ 

 THưHai 25 tháng Sáu 

 

Lời Nguyện 

Chúng ta cùng nhau cầu lời nguyện này cho các học sinh Lớp 4 cử hành bí tích này và tất cả các học sinh của chúng tôi.  

Thiên Chúa yêu thương, 

Ngài là người ban cho tất cả những gì chúng tôi có, 

nguồn mạch của tất cả các phước lành của chúng tôi. 

Chúng tôi cảm tạ và ngợi khen Ngài. 

Cảm ơn Ngài cho món quà con cái của chúng tôi. 

Giúp chúng tôi đặt ranh giới cho các em, 

nhưng khuyến khích các em khám phá. 

Hãy ban cho chúng tôi sức mạnh và can đảm để đối xử 

mỗi ngày như một khởi đầu mới. 

Xin cho con cái chúng tôi tìm hiểu Ngài, một Thiên Chúa thật sự,  

và Ðức Giêsu Kitô, là người mà Ngài đã sai đến. 

Xin cho Chúa Thánh Thần của Ngài giúp các em lớn lên 

trong đức tin, hy vọng, và tình yêu, 

để các em có thể biết hòa bình, sự thật, và lòng tốt. 

Xin cho tai của các em nghe tiếng nói của Ngài. 

Xin cho mắt của các em nhìn thấy sự hiện diện của Ngài trong mọi thứ. 

Xin cho đôi môi của các em tuyên xưng lời của Ngài. 

Xin cho trái tim của các em là nơi trú ngụ của Ngài. 

Xin cho tay của các em làm những việc bác ái. 

Xin cho đôi chân của các em đi trong con đường của Chúa Jêsus Kitô, 

Con của Ngài và Chúa chúng tôi.  

Amen 

 

                                                                                                                

Tôi muốn chào đón Stephanie Crea, đến trường của chúng ta với tư cách là giáo viên tiếng Ý, trong thời gian Cô Federica Falco nghỉ phụ sản.  

Cô Lyn Sciberras, Cô Bernadette Fenech và Joseph Tabone sẽ lấy Phép Nghỉ Thâm Niên vào tháng Năm. Cô Lyn Sciberras sẽ được thay thế bởi 

Donna Hill và Mary Manna, cả hai đều dạy thường ở đây trong suốt năm. Chúng tôi chúc tất cả các nhân viên này mạnh khỏe trong kỳ nghỉ 

phép của họ. 

Tin Nhân Viên 
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Tin Nhà Trường  
Gian Hàng, Thánh Lễ và Buổi Điểm Tâm Ngày Của Mẹ 

Gian hàng Ngày Của Mẹ sẽ được tổ chức vào Thứ Tư ngày 9 tháng Năm. Điều này được điều phối bởi các 

Nữ tu Augustin và cho các học sinh cơ hội để mua quà cho mẹ của các em hoặc những người phụ nữ quan trọng khác trong 

cuộc đời của các em. Số tiền thu được từ gian hàng dành cho viện mồ côi ở Philippines được thành lập bởi các Nữ tu Augustin. 

Chúng tôi cũng sẽ có một bữa ăn sáng rất đơn giản để ăn mừng Ngày của Mẹ và tất cả các bà mẹ của chúng tôi làm cho chúng 

ta vào Thứ Sáu ngày 11 tháng Năm từ 8:00 đến 9:00am, bao gồm cà phê và muffins. Việc này sẽ được tổ chức tại Khu 

Undercroft. Sau đó, Thánh lễ sẽ được tổ chức trong nhà thờ lúc 9:15. Tất cả các bà mẹ và những phụ nữ quan trọng trong cuộc 

sống của trẻ em được mời. Vui lòng đánh dấu những ngày này trong nhật ký của quý vị. Thông tin thêm về tất cả các sự kiện này 

sẽ có sớm. 

Ghi danh Lớp Mẫu Giáo năm 2019 

Ghi danh cho Lớp Mẫu Giáo 2019 hiện đang mở. Đơn đăng ký có tại Văn Phòng Nhà Trường. Phí Ghi Danh 50 Đô la không hoàn 

trả cho mỗi đơn xin ghi danh 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 4 đến cuối tháng 6. Các em của các học sinh hiện tại sẽ 

học Lớp Mẫu Giáo năm 2019 cũng cần hoàn thành một đơn ghi danh. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho văn 

phòng nhà trường theo số 93118872. 

Công trình quan trọng 

Trong những ngày lễ, các công trình đã tiếp tục nâng cấp. Ván sàn cho không gian học tập hiện nay đã được lắp đặt và 

khung sườn trong khu vực quản trị mới cũng đã được xây dựng. Đã có một số chậm trễ về mặt xây dựng, tuy nhiên những điều 

này đã được giải quyết nên chúng ta sẽ thấy tiến triển nhiều hơn trong những tuần tới. 

Đồng phục mùa đông  

Tất cả các học sinh được dự kiến sẽ 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. 

 

 

Hội Đọc Sách của Hiệu Trưởng 

Hội Đọc Sách của Hiệu trưởng sẽ được tổ chức vào Thứ Năm ngày 3 tháng Năm và Thứ Năm ngày 21 

Tháng Sáu lúc 3:00pm. Các phụ huynh và trẻ mới biết đi được mời cùng đến và lắng nghe một câu 

chuyện được Hiệu trưởng, Bà Webster đọc và sau đó mang sách về nhà. Chúng tôi mong đợi để gặp 

Tin Học Sinh 
B's Got Talent  Học Kỳ 2 

St B's Got Talent là một cơ hội cho các học sinh thể hiện tài năng của mình trong Nghệ thuật Biểu Diễn dù đó là ca hát, nhảy múa, kể 

một câu chuyện, làm ảo thuật hay ảo tưởng hay chơi một nhạc cụ. C ác h ọc sinh Lớp 5 và 6 đã có cơ hội để dẫn dắt sự kiện đầy vui 

nhộn này trong học kỳ đầu và bây giờ là các học sinh Lớp 3 v à 4 có c ơ hội để làm. Lần nữa SRC sẽ tổ chức sự kiện này và tất cả các 

học sinh sẽ được mời tham dự. Tất cả các gia đình cũng được mời đến buổi thử giọng và buổi chung kết vào những ngày và giờ sau. 

Chúng tôi mong đợi gặp quý vị ở đó. 
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Tin Học Sinh tiếp 

St B’s Got Talent  Hoc  Kỳ 2 tiếp 

Thử thách Đọc của Thủ Hiến Victoria 

Đây là một thời gian rất thú vị tại St Bernadette với Thử Thách Đọc Sách của Thủ Hiến sẵn sàng ra mắt! Nhiều học sinh sẽ nhận được đăng 

nhập của các em trong đó cho phép độc giả ghi lại cuốn sách của các em trực tuyến. Và với những người chưa có không phải là quá muộn 

để tham gia cuộc vui! Nếu quý vị muốn tham gia, vui lòng gặp giáo viên của quý vị để nhận ghi chú Cho Phép Thử Thách Đọc của Thủ Hiến. 

Tất cả giấy cho phép phải được gởi lại vào ngày chót là thứ Sáu ngày 27 tháng Tư.  Hãy nhớ rằng nhiều cuốn sách trong danh sách đọc có 

trong thư viện trường học của chúng tôi, nhưng quý vị cũng có thể ghé thăm thư viện địa phương của mình. Vì vậy, đừng chờ một ngày 

khác, hãy tham gia thử thách! Sách đọc đầu tiên của bạn sẽ là gì? 

NAPLAN                                                                                                                                                                                                                                            

Vào ngày 15 đến 17 tháng Năm, học sinh Lớp 3 và 5 của chúng tôi sẽ làm kiếm tra NAPLAN (Chương trình Đánh Giá Toàn Quốc về Đọc và 

Viết và Toán). Kết quả của các bài kiểm tra cung cấp thông tin cho phụ huynh và giáo viên về thành tích của học sinh về Đọc Viết và Toán. 

Thông tin này có thể được sử dụng để hỗ trợ các chương trình giảng dạy và học tập và nâng cao thành tích của học sinh. 

 
Vào cuối năm, phụ huynh nhận được báo cáo cá nhân. Bản báo cáo sẽ mô tả kỹ năng đặc biệt của đứa trẻ trong việc đọc, viết, các quy ước 
ngôn ngữ và toán. 
 

Hãy nhớ đây là một kiểm tra mà con của quý vị được đưa ra.  Trong năm, giáo viên của con quý vị giữ một số dữ liệu cập nhật và chứng cớ 

rất lớn để đánh giá sự tiến bộ của con quý vị. Những dữ liệu đang diễn ra này được sử dụng để hỗ trợ và lên kế hoạch các chương trình để 

nâng cao khả năng học tập của con quý vị. 

Thể Thao Liên Trường                                                                                                                                                                                                                     

Thể Thao Liên Trường bắt đầu vào Thứ Sáu tuần tới 4 tháng Năm cho các học sinh Lớp 5 và 6. Các em sẽ tranh đua với các trường khác 

trong Cuộc Thi Thể Thao Liên Trường Quận Footscray. Các môn thể thao bao gồm A.F.L., Netball, Newcombe Volley Ball và Soccer. Chúng 

tôi tham gia tại nhà và đi ra ngoài theo ngày đấu. Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ để tham gia đội 

huấn luyện cùng với một nhân viên của chúng tôi. Ngay cả khi quý vị không muốn giúp huấn luyện cho một đội, quý vị sẽ được chào đón 

đến cùng và hỗ trợ con trai hoặc con gái của quý vị và đội của các em. Rất mong được gặp quý vị. Tiến lên Trường St Bernadette! 

Tin Công Bình Xã Hội  

Trong Mùa Chay và trước Lễ Phục sinh, học sinh của chúng tôi đã học về ba phương pháp Thực hành Mùa 

Chay— Ăn Chay,  Bố Thí và Cầu nguyện. Một trong những hình thức chính của Sự giúp đỡ mà các học sinh đã 

tham gia là sự đóng góp cho Dự án Từ bi thông qua Caritas. Một trong những nguyên tắc của giáo huấn xã hội 

Công giáo là Lựa chọn Ưu tiên cho người nghèo và trong Nguyên Tắc này Caritas khuyến khích "chăm sóc người 

nghèo là trách nhiệm của mọi người. Ưu tiên chăm sóc cho những người nghèo và dễ bị tổn thương, mà nhu 

cầu và quyền lợi của họ được đặc biệt quan tâm trong mắt Thiên Chúa "Cộng đồng trường học của chúng tôi đã 

nỗ lực rất nhiều để cố gắng tạo ra một thế giới công bình với tổng số tiền thu được cho Caritas là $ 551,75 . 

Cảm ơn tất cả mọi người vì sự hào phóng của quý vị. 

SEL nói chuyện: Họp mặt buổi sáng với Raymond 6C, Elizabeth 6E, Madelyn 5K, Evan 5H và Zia 3O 

Là một trường học chúng tôi đã giới thiệu " Họp Buổi Sáng" để đảm bảo chúng tôi bắt đầu mỗi ngày một cách tích cực, chào đón và nhìn 

nhận nhau. Buổi họp buổi sáng có thể khác nhau trong mỗi không gian học tập. 

Điều gì sẽ xảy ra trong các cuộc họp buổi sáng của bạn? 

* Đầu tiên, chúng tôi ngồi thành một vòng tròn, sau đó chúng tôi điểm danh, một người chọn một cách để chào đón người khác. Chúng tôi 

đi quanh vòng tròn và chào nhau bằng cách nói chào buổi sáng với cái bắt tay hoặc high five và sau đó chúng tôi ngồi xuống và cầu nguyện 

với nhau. 

* Chúng tôi đứng hoặc ngồi thành một vòng tròn, điểm danh và mỗi người nói chào buổi sáng với người tiếp theo trên bản điểm danh, 

Sau đó chúng tôi cầu nguyện và nói về lịch trình trong ngày  

Đôi khi chúng tôi chơi một trò chơi sau khi chúng tôi cầu nguyện và chào buổi sáng với nhau. 

Chúng tôi cũng nói về những gì chúng tôi tự hào, sau đó chúng tôi đặt mục tiêu trong ngày về những gì chúng tôi có thể làm việc. 

Các Lớp Ngày Giờ Sự Kiện Địa điểm 

Lớp 3 và 4 Thứ Sáu 18  tháng Năm 2018 Đóng vào cuối ngày Đệ trình biểu diễn hoặc diễn kịch Hộp trong Văn Phòng 

  Thứ Năm 31  tháng Năm 11:15-12:00 Thử Giọng Khu Vực Sân Khấu Ngoài Trời 

  Thứ Hai 4  tháng Sáu 11:15-12:00 Thử Giọng Khu Vực Sân Khấu Ngoài Trời 

  Thứ Năm 7  tháng Sáu 11:15-12:00 Thử Giọng Khu Vực Sân Khấu Ngoài Trời 

  Thứ Hai 18  tháng Sáu 11:15-12:00 Chung Kết Khu Vực Sân Khấu Ngoài Trời 
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Những Lời Khuyên An Toàn Trên  Mạng Truyền Thông Xã Hội Và Thời Gian Xài Màn Hình 

Đây là một số lời khuyên tuyệt vời để giúp quý vị quản lý việc sử dụng công nghệ của con mình ở nhà. Những lời khuyên này được lấy từ trang 
web của chính phủ - https://esafety.gov.au/education-resources/iparent. Ở đây quý vị sẽ tìm thấy một chuyến tham quan tương tác tuyệt vời 
được thiết kế cho phụ huynh để tìm hiểu về môi trường kỹ thuật số và làm thế nào để giúp con quý vị có những trải nghiệm an toàn và thú vị trực 
tuyến. 

Thực Tế Phương tiện truyền thông xã hội: Trung bình, trẻ em từ 10 đến 14 tuổi có 2 tài khoản phương tiện truyền thông xã hội hoạt động 
1. Nói chuyện thường xuyên với con của quý vị về cài đặt bảo mật trên phương tiện truyền thông xã hội. Cập nhật cài đặt bảo mật riêng của bạn 
sẽ tạo một ví dụ tuyệt vời và giúp quý vị hiểu các vấn đề an toàn tiềm ẩn. Nhận thức được tối thiểu yêu cầu của bất kỳ độ tuổi nào. 

2. Giữ tai và mắt mở. Các bậc cha mẹ khác và các phương tiện truyền thông có thể là một nguồn thông tin tuyệt vời khi nói đến ứng dụng mới 
nhất hoặc được ưa thích nhất 

3. Để cho con trẻ biết rằng quý vị thật sự quan tâm đến cách các em kết nối với bạn bè. Các em có khuynh hướng nói chuyện cởi mở hơn về 
truyền thông xã hội nếu quý vị nói về những gì những người khác (bạn bè hoặc bạn học của các em) đang làm trực tuy ến.  

 

Thông tin về thời gian sử dụng màn hình: Trung bình, bên ngoài trường học, từ 10 đến 14 tuổi dành 23 giờ trực tuyến mỗi tuần 
1. Cố gắng khuyến khích thời gian xài màn hình tích cực, như nội dung quý vị có thể xem và cùng nhau thưởng thức. Không khuyến khích bất cứ 
điều gì quá hung hăng hoặc thiếu tôn trọng. 

2. Thương lượng các quy tắc chính với nhau, chẳng hạn như khi màn hình có thể mở và khi nào chúng cần được tắt. Thanh thiếu niên có khả năng 
phản ứng tốt hơn với các quy tắc mà các em đã đóng góp và xem là công bằng và thích đáng. 

3. Đồng ý trước thời hạn về các quy tắc và chiến lược để con quý vị rời khỏi màn hình. Với trò chơi, hãy nghĩ về một bộ đếm thời gian báo hiệu 
rằng thời gian trò chơi sắp kết thúc và cho biết rõ ràng về hậu quả của việc không tắt. 

 

Ý tưởng nuôi dạy con cái 

Bài viết Tháng này của Michael Grose có tiêu đề '8 Chiến lược xây dựng lòng tin mà mỗi phụ huynh và giáo viên nên biết'. Michael thảo luận như 

thế nào trẻ có lòng tự trọng và tự tin lành mạnh học hỏi nhiều hơn, đạt được nhiều hơn và thường hạnh phúc hơn những trẻ có mức độ tự tin 

thấp, nhưng thừa nhận rằng xây dựng lòng tự tin của con trẻ là phức tạp. Ông giải thích rằng sự tự tin thấm nhuần nhiều hơn là chỉ khen ngợi và 

cho nhiều những nhận xét tích cực về một đứa trẻ khi cái nhìn đầu tiên thấy các em làm điều gì đó tốt đẹp, nhưng thay vào đó, xây dựng niềm tin 

đòi hỏi một số phương pháp tác động đến cách các em suy nghĩ, các em cảm thấy như thế nào và các em có thể làm gì. Michael cung cấp tám 

chiến thuật thực tiễn mà quý vị có thể sử dụng ở nhà để xây dựng sự tự tin thực sự cho con hoặc các con của quý vị! 

Tập Họp Toàn Trường Học Kỳ 2  

Tập Họp Toàn Trường trong Học Kỳ 2 sẽ trở lại vào Thứ Tư 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 được gặp quý vị ở đó trong học kỳ 2! 

Nhóm Phụ Huynh Hợp Tác  

Một lời nhắc cho các ngày năm 2018:  

Ngày 11 tháng Năm, ngày 22 tháng Sáu, ngày 10 tháng Tám, ngày 7 tháng Chín, ngày 26 tháng Mười và ngày 30 tháng Mười Một. 
 Chương trình cho cuộc họp tiếp theo bao gồm: Hiệu Trưởng Cập Nhật, Chủ đề chia sẻ thông tin là Flexibuzz và Gây Quỹ. 

Hãy xem chừng cập nhật khi chúng ta gần đến cuộc họp tiếp theo vào tháng Năm. 

Chúng tôi mời quý vị tham dự và mong được chào đón tất cả quý vị. 

 

Tin Học Sinh tiếp. 
SEL nói chuyện: Họp mặt buổi sáng với Raymond 6C, Elizabeth 6E, Madelyn 5K, Evan 5H và Zia 3O tiếp 
 

Điều đó khác với cách bạn bắt đầu một ngày vào năm ngoái như thế nào? 

Nó vui hơn 

Cảm giác có tổ chức 

Năm ngoái chúng tôi không biết mình đang làm gì trong ngày, bây giờ chúng tôi biết. 

Đó là một cách hay để bắt đầu một ngày 

 

Bạn cảm thấy thế nào về các cuộc họp buổi sáng? Những lợi ích có các cuộc họp buổi sáng là gì? 

Phấn khởi     Chúng tôi có một khởi đầu tích cực trong ngày và làm cho cả năm tích cực hơn 

Vui mừng      Mọi người đều biết nhau nhiều hơn 

Tin Phụ Huynh  
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