
 
          Thứ Hai 30 tháng Tư 2018 
Kính gửi các gia đình và phụ huynh, 
 
Tại trường St Bernadette, chúng tôi đánh giá cao tất cả lòng yêu mến, sự hỗ trợ và cam kết của các Mẹ, bà 
Nội, Ngoại, Dì Cô và các phụ nữ dành hết mình cho cuộc sống của trẻ em trong cộng đồng của chúng tôi. 
Để ghi nhận và chúc mừng tất cả các Mẹ của chúng tôi và những phụ nữ rất đặc biệt này, trường Tiểu học 
St Bernadette sẽ tổ chức một gian hàng Ngày của Mẹ cũng như Bữa Ăn sáng và Thánh lễ Ngày của Mẹ. 
 
Gian hàng Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức vào thứ Tư ngày 9 tháng Năm. Học sinh sẽ có thể mua một món 
quà nhỏ từ gian hàng. Giá quà tặng sẽ dao động từ $1 đến $5. Nếu quý vị muốn con mình mua thứ gì đó từ 
gian hàng Ngày của Mẹ, vui lòng gửi tiền của con quý vị trong một phong bì có tên và số tiền được ghi rõ 
ràng. Gian hàng Ngày của Mẹ của chúng tôi được tổ chức bởi các Nữ tu Augustin và tất cả số tiền quyên 
góp sẽ được chuyển trực tiếp đến viện mồ côi mà họ đã thành lập ở Philippines. 
 
Bữa ăn sáng và Thánh Lễ Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 11 tháng Năm. Bữa ăn sáng 
miễn phí gồm muffins, primas và coffee (được cung cấp bởi xe coffee) sẽ phục vụ từ 8-8.45am trong sân 
trường. Tất cả các Mẹ, các phụ nữ đặc biệt và học sinh được mời tham dự. Sau khi ăn sáng, nhà trường sẽ 
mừng lễ tất cả các Mẹ của chúng tôi với một Thánh Lễ lúc 9.15am. Một lần nữa, tất cả các Mẹ đều được 
chào đón tham dự lễ kỷ niệm này. Tiếp theo Thánh lễ, sẽ có cơ hội cho tất cả các Mẹ đến thăm lớp học của 
con mình để cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ học tập. 
 
Một lần nữa, cho Thánh Lễ, quý vị có thể gửi email các bức ảnh của các Mẹ và học sinh tới Amanda Browne 
tại abrowne@stbsunshinenth.catholic.edu.au để phản ánh tại Thánh Lễ Ngày của Mẹ. 
 
Chúng tôi mong được kỷ niệm sự kiện đặc biệt này với tất cả quý vị! 
 

 
Joanne Webster 
Hiệu Trưởng 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vui lòng phúc đáp vào thứ Sáu ngày 4 tháng Năm, cho biết quý vị sẽ tham dự Bữa Ăn Sáng, Thánh Lễ Ngày 
Của Mẹ hoặc Nhiệm Vụ Học Tập Trong Lớp. 
 
Tên: ______________________________ 
 
Tên con/các con và lớp: ________________________________________________________ 
 
᱙Tôi sẽ tham dự Bữa Ăn Sáng Ngày Của Mẹ  
 
᱙Tôi sẽ tham dự Thánh Lễ Ngày Của Mẹ  
 
᱙Tôi sẽ tham gia với con tôi trong lớp học của các em sau Thánh Lễ, cho Nhiệm Vụ Học Tập Trong Lớp 
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