Bản tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 26 tháng Năm 2021

Đức Bà Cứu Giúp các Kito hữu của chúng tôi
Thánh Mẫu của Thiên Chúa, mẹ của tất cả chúng ta - Cầu cho chúng
tôi.
Mẹ của Chúa Kitô, mạnh mẽ và trung kiên - Cầu cho chúng tôi.
Người phụ nữ của lòng can đảm, dũng cảm và quyết tâm - Cầu cho
chúng tôi.
Người phụ nữ của tình yêu, tín nhiệm và đầy hy vọng - Cầu cho
chúng tôi.
Nữ hoàng của các thiên thần, nữ hoàng của hòa bình - Cầu cho
chúng tôi.
Sự giúp đỡ của các Kitô hữu, người bảo vệ xứ sở của chúng tôi - Cầu
cho chúng tôi.
Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa, ngài đã tạo ra vùng đất Úc tuyệt vời này
và đặt chúng tôi dưới sự bảo trợ của Mẹ Mary. Xin cho chúng tôi tìm
đến bà để tìm nguồn cảm hứng để chúng tôi có thể tạo ra một cộng
đồng dựa trên công lý, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Chúng tôi cầu xin nhờ Đức Chúa Jesus,
Con của Ngài. Amen.
Thánh Mary of the Cross MacKillop, Người bảo trợ Giáo dục Công giáo ở Úc - cầu cho chúng
tôi.
Kính gửi quý Phụ Huynh và Người Chăm sóc,
Thứ Hai tuần trước là Lễ Đức Bà Cứu Giúp các Kitô hữu, một trong hai
vị Thánh Bảo trợ của Úc. Đây cũng là ngày các Trường Công giáo Úc
kỷ niệm 200 năm Giáo dục Công giáo tại Úc. Thật là một thành quả
tuyệt vời, mà công việc khó khăn và quyết tâm của các linh mục và tu
sĩ 200 năm trước, vẫn còn tiếp tục đến ngày nay. Hệ thống Giáo dục
Công giáo ở Úc là điều mà Giáo hội tự hào. Chúng tôi cảm ơn những
người đi trước và chúng tôi khen ngợi và cảm ơn những nhân viên
làm việc trong các trường học của chúng tôi, đặc biệt là trường St
Bernadette.
Vào thứ Hai, 8 trong các học sinh lãnh đạo và 2 nhân viên của chúng
tôi đã tham dự một thánh lễ kỷ niệm tại Giáo Đường St Patrick. Đó là
một sự kiện tuyệt vời, với sự góp mặt của nhiều trường trong tổng giáo phận.

THÔNG TIN COVID QUAN TRỌNG
Trung tâm mua sắm Highpoint, Maribyrnong đã được liệt kê là địa điểm phơi nhiễm Bậc 1, do
đợt bùng phát COVID gần đây ở phía Bắc của Melbourne.
Chi tiết như sau:
Trung tâm mua sắm Highpoint
Thứ Năm ngày 20 tháng 5 năm 2021 - 5:00pm- 8:00pm
Bậc 1 - Kiểm tra ngay lập tức và giữ cô lập cho đến khi có thông báo mới
ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ BẤT KỲ GIA ĐÌNH NÀO ĐANG Ở HIGHPOINT VÀO LÚC NÀY TUÂN THỦ
CHỈ THỊ CỦA CHÍNH PHỦ VICTORIAN VÀ ĐI KIỂM TRA NGAY LẬP TỨC VÀ Ở NHÀ CHO ĐẾN KHI
CÓ THÊM THÔNG BÁO.
Trước tiên, xin cảm ơn những gia đình đang làm theo lời khuyên này.
Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 - chẳng hạn như sốt, ho, đau họng, chảy
nước mũi, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi, hoặc thay đổi khứu giác hoặc vị giác - hãy đi kiểm tra ngay
lập tức.
Để xem nơi cần kiểm tra, hãy truy cập https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-gettested-covid-19
MÃ QR
Từ ngày 28 tháng Năm, tất cả các trường học ở Victoria phải có MÃ QR để khách đăng nhập
vào trường bằng cách sử dụng Ứng dụng Service Victoria trên bất kỳ điện thoại thông minh
nào. Hãy đảm bảo quý vị đăng nhập bằng cách sử dụng MÃ QR khi đến viếng trường.
TIN NHÂN VIÊN
Tôi muốn thông báo với quý vị Jo McNabb sẽ kết thúc thời gian của cô ở trường St Bernadette
vào cuối tháng. Jo đã làm việc tại trường St Bernadette’s hơn 20 năm. Cô ấy là một khuôn mặt
thân thiện và chào đón trong văn phòng và đã quản lý thành công các công việc tài chính của
trường. Mặc dù chúng tôi sẽ rất nhớ Jo, chúng tôi chúc cô ấy tốt lành trong vai trò mới của
mình.
HỘI NGHỊ NHÂN VIÊN - THỨ NĂM NGÀY 3 THÁNG SÁU VÀ THỨ SÁU NGÀY 4 THÁNG SÁU NGHỈ HỌC
Tuần tới vào ngày 3 và 4 tháng Sáu, tất cả nhân viên sẽ tham dự Hội nghị Nhân viên hàng năm
của trường St Bernadette. Trọng tâm của hội nghị là Phúc Lợi Nhân viên và Toán học. Sẽ không
có trường học vào cả hai ngày này. Camp Australia OSHC đang tìm kiếm sự quan tâm từ các
gia đình đang tìm dịch vụ chăm sóc nguyên ngày vào một hoặc cả hai ngày này. Nếu quý vị quan
tâm, vui lòng liên hệ với Antonella.
BÍ TÍCH THÁNH THỂ - LỚP 4 VÀ 5
Xin cầu nguyện cho các trẻ em Lớp 4 và 5 đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu
tiên vào lúc 3:00pm Chúa Nhật ngày 6 tháng Sáu. Những trẻ này và gia đình của các em đã cùng
với nhau đến vào Thứ Ba tuần trước để suy niệm về Bí tích Thánh Thể. Đó là một buổi tối tuyệt

vời, với các em và phụ huynh của các em học hỏi thêm về tầm quan trọng và sự thiêng liêng
của Bí tích Thánh Thể. Chúng tôi cầu xin phước lành của Thiên Chúa trên những trẻ em này, gia
đình và giáo viên của các em khi các em chuẩn bị được chào đón đến Bàn của Chúa vào ngày 6
tháng Sáu.
PHỤ HUYNH HỢP TÁC
Nhóm Phụ Huynh Hợp tác đã họp vào Thứ Sáu ngày 14
tháng Năm lúc 2:30pm. Đó là một cuộc họp hiệu quả đưa
đến một số kế hoạch rõ ràng cho tương lai.
Nhóm sẽ bắt đầu Giờ uống trà Thứ Hai vào THỨ HAI ngày
31 tháng Năm lúc 3:00pm. Đây là cơ hội để bất kỳ phụ
huynh/người chăm sóc/bạn bè nào quan tâm có thể tụ tập
tại Bếp Cộng Đồng để thưởng thức một ly trà, bánh quy và
trò chuyện trước khi đón con. Hãy đến cùng, mang theo
một người bạn của trường St B, hãy thư giãn và uống một
tách trà hoặc cà phê. Đó là một cách tuyệt vời để làm quen
với các phụ huynh và gia đình khác.
TẬP HỌP TOÀN TRƯỞNG
Phụ huynh, người chăm sóc và gia đình được chào đón tham gia với chúng tôi tại buổi tập họp
vào thứ Tư lúc 2:30pm. Vui lòng đảm bảo quý vị đi vào qua văn phòng phía trước, đăng nhập
với MÃ QR và đeo khẩu trang khi ở trong hội trường.
SEESAW
SeeSaw hiện nay là cách giao tiếp chính với các gia đình tại trường St Bernadette. SeeSaw có
thể được sử dụng để gửi tin nhắn cho giáo viên/gia đình, xem quá trình 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 mình
qua email hoặc gửi một ghi chú bằng văn bản bao gồm email của quý vị.
DỊ ỨNG THỰC PHẨM
Tuần này là TUẦN LỄ DỊ ỨNG THỰC PHẨM và một lời nhắc
nhở đáng chú ý cho tất cả các gia đình là chúng tôi có một
số trẻ em trong trường bị dị ứng với thức ăn cụ thể. Với
một số trẻ em, tình trạng dị ứng này khá đáng kể và có
thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
VUI LÒNG KHÔNG CHO/CHIA SẺ THỰC PHẨM HOẶC CHO
CON QUÝ VỊ CHIA SẺ THỰC PHẨM VỚI CÁC TRẺ EM KHÁC.
Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đứa trẻ,
vì vậy chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của quý vị với việc này.

CAMP AUSTRALIA OSHC
OSHC của chúng tôi mang đến cho trẻ em những trải nghiệm phong phú ngoài trường học và
hoc sinh trong những ngày rảnh rỗi. Phương pháp tiếp cận tận tâm của chúng tôi cung cấp một
dịch vụ phù hợp với Trường Tiểu học St Bernadette, đảm bảo các yêu cầu đang phát triển của
con quý vị, Trường học và cộng đồng được đáp ứng.
Chương trình tại Trường Tiểu Học St Bernadette OSHC của quý vị là duy nhất và phù hợp với
nhu cầu của trẻ em trong dịch vụ. Trong mỗi buổi học, các nhân viên thiết kế một hoạt động
đặc trưng để trẻ em ngạc nhiên. Bổ sung cho hoạt động tính năng là các khu trải nghiệm cho
phép trẻ em tự do lựa chọn và hướng dẫn chúng học thông qua chơi.
Chi tiết liên hệ: Điện thoại: 1300 105 343 email: info@campaustralia.com.au
Thông tin thêm về nguồn văn bản này Văn bản nguồn bắt buộc cho thông tin dịch thuật bổ
sung.
BEYBLADES

NGÀY BEYBLADE TIẾP THEO CỦA CHÚNG TÔI LÀ THỨ SÁU 28 THÁNG NĂM
Cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của quý vị với điều này.
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Đây là một số ngày quan trọng cho Học kỳ 2:
Ngày 3 và 4 tháng Sáu Hội nghị Nhân viên - NGHỈ HỌC
Chúa nhật 6 tháng Sáu
Thứ Hai 14 tháng Sáu
Thứ Sáu 18 tháng Sáu
Thứ hai 21
Thứ Năm 24 tháng Sáu
Thứ Sáu 25 tháng Sáu

Rước Thánh Thể Lần Đầu – 3.00pm
Nghỉ Lễ Sinh nhật Nữ Hoàng - NGHỈ HỌC
Họp Phụ huynh Hợp Tác lúc 2:30pm
Báo cáo Học Kỳ Bán Niên 1 gởi về nhà
Trò chuyện Học tập - NGHỈ HỌC
Học Kỳ 2 kết thúc lúc 1:00pm

Hãy bảo trọng và giữ an toàn,
Brendan
Hiệu Trường

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

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.

----------------------------------------------------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.

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

