Bản tin Trường St Bernadette - Tuần 10
Thứ Tư ngày 31 tháng Ba 2021
LỜI NGUYỆN CẦU KHI CHÚNG TA BƯỚC VÀO TUẦN
THÁNH
Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi chúng tôi tiếp cận tuần lễ
trọng thể và thiêng liêng này, khi chúng tôi thấy lại
sự sâu thẳm và mầu nhiệm của tình yêu Ngài dành
cho chúng tôi, xin giúp chúng tôi:
đi theo nơi ngài đi,
dừng lại nơi ngài vấp ngã,
lắng nghe khi ngài khóc,
bị đau như ngài đau khổ,
cúi đầu trong đau buồn khi ngài chết;
vậy nên,
khi ngài được sống lại, chúng tôi có thể
chia sẻ niềm vui bất tận của Ngài. Amen.
TRƯỜNG HỌC KẾT THÚC VÀO 1:00 PM NGÀY MAI
TRẺ EM CÓ THỂ MẶC THƯỜNG PHỤC.
TẶNG ĐỒNG TIỀN VÀNG CHO DỰ ÁN THƯƠNG XÓT
Kính gửi quý Phụ huynh và Người Chăm sóc,
Chúng ta sắp bước vào thời điểm quan trọng nhất trong năm của Giáo hội - Mùa Phục sinh nơi chúng ta kỷ niệm cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa GiêSu KiTô. Tôi khuyến khích
quý vị dành thời gian trong vài ngày tới để nhận ra ý nghĩa thực sự của Lễ Phục sinh –
để nhìn nhận những gì Chúa Giêsu đã làm và biết ơn tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho
chúng ta khi hy sinh Con ngài. Chúng ta không chỉ là những người Úc vui hưởng một vài ngày
nghỉ việc như một gia đình, mà chúng ta còn là những người Công giáo mà Chúa yêu thương
chúng ta vô điều kiện và là Đấng Cứu Rỗi và người bạn thân nhất của chúng ta đã ban cho
chúng ta món quà tối thượng — cuộc sống của Ngài!
Vì vậy, tôi khuyến khích quý vị (và tôi):
- chia sẻ bữa ăn vào Thứ Năm Tuần Thánh - bẻ bánh và tạ ơn vì những điều tuyệt vời trong
cuộc sống và gia đình của chúng ta.
- đặt cây thánh giá hoặc hình thánh giá ở một nơi nổi bật trong nhà hoặc lều hoặc caravan của
quý vị vào Thứ Sáu Tuần Thánh và dành một vài phút yên lặng trước cây thánh giá để cầu
nguyện hoặc yên lặng.

- thắp một cây nến vào đêm Thứ Bảy Phục Sinh và/hoặc Chủ Nhật Phục Sinh và, như một
trong những truyền thống của gia đình chúng ta, khi quý vị phá vỡ quả trứng Phục Sinh đầu
tiên hét lên, "CHÚA GIÊSU ĐÃ SỐNG LẠI !!"
- tham dự các buổi lễ Phục sinh.
- xem bài hát và video clip này mà tôi tin rằng nắm bắt được bản chất của câu chuyện Lễ Phục
sinh trong một cách rất hiện đại và ý nghĩa.
http://www.youtube.com/watch?v=XXixy4wIXsc
Thật khó để tin rằng học kỳ đã kết thúc — nó chỉ dường như hôm qua chúng tôi đã chào đón
các học sinh và gia đình trở lại cho đầu năm học. Đó là một học kỳ tuyệt vời, được nổi bật
bằng sự chào đón của 56 học sinh mới và gia đình của các em. Tôi cảm thấy rất vinh dự là một
phần của cộng đồng tuyệt vời này và tất cả những cơ hội mà nó mang lại cho học sinh, gia
đình và nhân viên. Các nhân viên đã làm một công việc tuyệt vời trong việc đảm bảo Học kỳ 1
thành công tốt đẹp và thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành của tất cả trẻ em. Học kỳ tới,
chúng tôi rất mong phụ huynh có thể tham gia nhiều hơn vào đời sống của học đường khi các
hạn chế về COVID tiếp tục được nới lỏng. Lời cảm ơn của tôi đến tất cả những người đã đóng
góp cho học kỳ bận rộn và thành công của chúng tôi.
NGÀY BẮT NẠT – KHÔNG CÁCH NÀO
Trường St Bernadette là một biển MÀU CAM vào thứ Năm tuần trước khi chúng tôi kỷ niệm
Ngày Bắt nạt - KHÔNG CÁCH NÀO! Các em đã tham gia một số hoạt động, bao gồm viết cam
kết xây dựng một trường học tôn trọng và hòa nhập, không có bắt nạt. Xin cảm ơn Mrs Cassar
và các nhân viên đã tổ chức sự kiện này.

SEESAW
SeeSaw hiện là cách giao tiếp chính với các gia đình tại trường St Bernadette. Flexibuzz sẽ
không còn được sử dụng. SeeSaw có thể được sử dụng để gửi tin nhắn cho giáo viên/gia đình,
xem việc học tập của con quý vị, truyền đạt các sự kiện của toàn trường, xem hình ảnh về
những gì đang diễn ra trong trường và đọc bản tin. Nếu quý vị chưa đăng ký SeeSaw, vui lòng
liên hệ với giáo viên của con quý vị qua email hoặc gửi một ghi chú bằng văn bản bao gồm
email của quý vị.

BEYBLADES
Trong suốt Học kỳ 1, chúng tôi đã theo dõi những đứa trẻ chơi với Beyblades. Không ít lần,
chúng là nguyên nhân gây ra mối quan tâm lớn cho các giáo viên làm nhiệm vụ trực sân.
Beyblades đã lạc mất. Trẻ em đã tranh cãi và lục đục về những chiếc beyblades. Những đứa
trẻ lớn hơn đã lợi dụng những đứa trẻ nhỏ hơn và những chiếc Beyblades của chúng. Do đó,
tôi đã quyết định thực hiện quy tắc sau:

BEYBLADES CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐEM ĐẾN TRƯỜNG VÀO THỨ SÁU CUỐI CÙNG
CỦA MỖI THÁNG.
ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ TRONG HỌC KỲ 2, BEYBLADES CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐEM
ĐẾN TRƯỜNG VÀO:
Thứ sáu 30 tháng Tư
Thứ sáu 28 tháng Năm
Thứ sáu 25 tháng Sáu
Chúng tôi sẽ thử điều này cho Học kỳ 2 và xem nó diễn ra như thế nào.
TRẠI LỚP 5/6
Xin chúc mừng các học sinh và nhân viên Lớp 5/6 của chúng tôi gần đây đã tham dự trại tại Mt
Evelyn. Trại đã thành công tốt đẹp và như một điểm nổi bật cho các em sau khi bỏ lỡ năm ngoái.
CẢM ƠN THẬT NHIỀU tới các nhân viên đã tham dự. Đó là một cam kết lớn cho 3 ngày xa nhà,
gia đình và bạn bè.
XÔ SỐ PHỤC SINH
Xin chúc mừng những người thắng Xổ Số Phục Sinh của chúng tôi.
Mẫu Giáo S Lincoln N & Jayden C
Mẫu Giáo G

Maisie E & Emilija B

Lớp 1T
Lớp 1M
Lớp 2P
Lớp 2C
Lớp 3S
Lớp 3P
Lớp 4E
Lớp 4H
Lớp 5C
Lớp 5S
Lơp 6L
Lớp 6R
Nhân viên:

Ariela M & Jasmine N
Jem Jem S & Mia D
Olivia N & Daniel D
Oliver L & Ava W
Dylan D & Kathy L
Abigail N & Nathan N
Emma P & Sophia S
Xavier T & Charlie N
Kiet N & Matilda H
Jaymie N & Christian L
Simon Lung B & Jovan T
Minh-Anh T & Angelia D
1st Bernadette F – 2nd Mary S – 3rd Julie W – 4th Cherie S – 5th Kim N

Cảm ơn quý vị cho tất cả sự hỗ trợ tuyệt vời với đợt gây quỹ này qua các khoản quyên góp và
mua vé của quý vị. Đặc biệt cảm ơn nhóm PiP đã tổ chức và thực hiện cuộc xổ số này.
BÍ TÍCH HÒA GIẢ
Xin cầu nguyện cho các em lớp 3 và lớp 4 đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hòa giải vào Thứ Ba
ngày 27 tháng Tư.
TRẺ EM ĐÉN TRƯỜNG TRỄ VÀ BỊ ĐÓN TRỄ.
Xin nhắc lại trường học bắt đầu lúc 8:15am và kết thúc lúc 3:30pm (3:00pm Thứ Tư). Vẫn còn
một số trẻ em hàng ngày đến trễ. Điều này đang ảnh hưởng đến khả năng ổn định của các em
vào buổi sáng và kết nối với lớp học của các em, và điều này lần lượt, ảnh hưởng đến việc học
của các em.
Việc giám sát được cung cấp cho đến 3:45pm (3:15pm Thứ Tư) cho các học sinh. Có một số học
sinh được đón sau thời gian này. Điều này không công bằng cho trẻ em hoặc nhân viên, vì chúng
tôi có các cuộc họp để tham dự và công việc để hoàn thành. Nếu quý vị đến muộn, vui lòng sắp
xếp cho con quý vị tham gia dịch vụ chăm sóc sau giờ học với CAMP Australia.
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Đây là một số ngày quan trọng từ bây giờ đến cuối học kỳ:
Thứ Năm, ngày 1 tháng Tư
Phụng vụ Phục sinh lúc 9:15am
Kết thúc Học kỳ 1 lúc 1:00pm
Thứ sáu ngày 2 tháng Tư
Thứ sáu Tuần Thánh
Chủ nhật ngày 4 tháng Tư
Chủ nhật Phục sinh
Thứ Sáu ngày 16 tháng Tư
Lễ Thánh Bernadette
Thứ Hai ngày 19 tháng Tư
Học kỳ 2 bắt đầu lúc 8:45am
Thứ Sáu ngày 23 tháng Tư
Trường Kỷ niệm Ngày Lễ Thánh Bernadette
Chủ nhật ngày 25 tháng Tư
Ngày ANZAC
Thứ Ba, ngày 27 tháng Tư
Cử Hành Lễ Hòa giải Lần đầu cho các Lớp 3 và 4
ĐẬU XE
Đậu xe xung quanh trường đang tiếp tục là một vấn đề. Trọng tâm của chúng tôi là luôn giữ an
toàn cho trẻ em và cộng đồng. Chúng ta rất may mắn tại trường St Bernadette là chúng ta có
rất nhiều khu vực để đậu xe xung quanh trường. Sau thông báo của tuần trước về việc đậu xe,
vẫn có phụ huynh đang làm điều sai trái, vì vậy, đây là một vài lời nhắc nhở:

KHÔNG ĐẬU XE ĐÔI TRÊN ĐƯỜNG WESTMORLAND HOẶC BẤT CỨ NƠI NÀO
XUNG QUANH TRƯỜNG!!

KHÔNG ĐƯỢC VÀO/RA KHỎI XE CỦA QUÝ VỊ HOẶC GỌI TRẺ EM ĐẾN XE CỦA
QUÝ VỊ NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐẬU XE ĐÚNG CÁCH !!
Những hành động này rất nguy hiểm. Nếu nó tiếp tục, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài
việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ Hội đồng Brimbank và những chiếc xe này có thể nhận một cảnh cáo
hoặc thậm chí phạt tiền. XIN VUI LÒNG QUAN TÂM ĐỀN SỰ AN TOÀN CỦA CON TRẺ CỦA CHÚNG
TA KHI LÁI XE VÀ ĐẬU XE XUNG QUANH TRƯỜNG.
Xin cho Lễ Phục sinh của quý vị được phước lành và Thánh thiện. Thông qua việc tham gia các
nghi lễ Phục sinh (và/hoặc các nghi lễ của riêng quý vị ở nhà), xin cho quý vị có thể khám phá
ra một ý nghĩa mới và sự thiêng liêng trong chính Tuần Thánh này. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ
lễ an toàn và vui vẻ. Nếu quý vị sắp đi du lịch, hãy đi du lịch an toàn và đảm bảo quý vị tuân
theo các hướng dẫn của chính quyền về giấy phép đi lại, v.v.
Hãy bảo trọng, giữ an toàn và chúc những ngày nghỉ vui vẻ,
Brendan
Hiệu Trưởng

-----------------------------------------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC ST BERNADETTE
SUNSHINE NORTH
9311 8872
ĐĂNG KÝ BÂY GIỜ
GHI DANH LỚP MẪU GIÁO 2022 HIỆN ĐANG ĐƯỢC MỞ.
NẾU CON QUÝ VỊ LÊN 5 TUỔI VÀO NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2022, CÁC EM ĐỦ ĐIỀU
KIỆN BẮT ĐẦU ĐI HỌC NĂM TỚI.
TẢI XUỐNG MẪU ĐĂNG KÝ NƠI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC LẤY MỘT
MẪU ĐƠN Ở VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG.
-----------------------------------------------------

DỰ ÁN THƯƠNG XÓT
Halima đang nuôi hai con của cô trong một trại tị nạn ở Bangladesh,
đồng thời chăm sóc người mẹ khuyết tật. Góa chồng ở tuổi 21, Halima
chạy trốn bạo lực ở bang Rakhine của Myanmar, khi đến trại không có
gì cả.
Caritas Australia, thông qua Caritas Bangladesh, đã giúp Halima nơi
trú ẩn, dụng cụ nấu ăn, vệ sinh và đào tạo cải thiện vệ sinh. Cô tự
mình đảm nhận vai trò huấn luyện viên cộng đồng, tổ chức dọn dẹp
nhà vệ sinh, giếng nước và nhà vệ sinh.
Halima mong muốn “Được Nhiều Hơn” và tự hào rằng cô có thể kiếm
được một khoản thu nhập nhỏ, đồng thời duy trì sức khỏe của gia
đình cô và sự sạch sẽ của cộng đồng trại.
● Tại quận Cox’s Bazar, phụ nữ và trẻ em chiếm 78% tổng dân số tị nạn, nơi 52% trẻ em ở độ
tuổi 0-17. (UNHCR)
"Khát khao không phải là có nhiều hơn, mà là nhiều hơn nữa." Hãy ủng hộ Dự án Thương Xót.

----------------------------------------------------PHỤ HUYNH HỢP TÁC
Nhóm của chúng tôi đã có cuộc họp đầu tiên trong tháng này. Một số chủ đề được đề cập bao
gồm tin tức về Viết Đọc, các biện pháp can thiệp mới về môn Toán đang được lên kế hoạch và
chi tiết về Xổ số Phục sinh của chúng tôi.
Chúng tôi mong muốn được trở lại hợp tác giữa nhà trường, gia đình và học sinh. Hãy tham gia
với chúng tôi trong cuộc họp tiếp theo của chúng tôi vào ngày 14 tháng Năm lúc 2:30pm.
---------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUẦN THÁNH TẠI NHÀ THỜ ST BERNADETTE
Thứ Năm Tuần Thánh - Ngày 1 Tháng Tư
Thánh lễ Tiệc ly của Chúa lúc 7:00pm
Thứ Sáu Tuần Thánh - ngày 2 Tháng Tư
Lễ kỷ niệm Sự Thương khó của Chúa lúc 3:00pm và 6:00pm
Thứ Bảy Tuần Thánh - ngày 3 Tháng Tư
Thánh lễ Phục sinh 7:00pm
Chủ nhật Phục Sinh - ngày 4 tháng Tư
8h.30am, 9h.45am (tiếng Ba Lan), 11:00am và 12:30pm (tiếng Việt)
-----------------------------------------------------

CẬP NHẬT COVID
Tại các trường học, khẩu trang không còn là bắt buộc trong tất cả các không gian trong nhà đối với
nhân viên nhà trường và học sinh từ 12 tuổi trở lên.
Các yêu cầu cho việc sử dụng khẩu trang được nêu dưới đây. Khách viếng thăm và phụ huynh cũng
phải tuân theo hướng dẫn này.
● Khẩu trang được khuyến khích nhưng không bắt buộc, để nhân viên, học sinh và khách viếng
thăm sử dụng khi không thể duy trì khoảng cách vật lý 1,5 mét.
● Những người từ 12 tuổi trở lên phải luôn mang theo khẩu trang - trừ khi họ được miễn trừ
hợp pháp.
● Người từ 12 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang khi trên phương tiện giao thông công cộng, xe
buýt đưa đón học sinh và khi đi taxi hoặc đi xe chung - trừ khi họ được miễn trừ hợp pháp.

----------------------------------------------------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.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trong bản tin, vui lòng liên hệ với tôi
qua số của trường hoặc gửi email principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au.

-----------------------------------------------------

