Bản tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 23 tháng Sáu 2021

Tuần Lễ Người Tị Nạn
Tuần này là tuần lễ người tị nạn - một tuần lễ khi chúng ta kỷ niệm
nhiều đóng góp tích cực của những người tị nạn cho xã hội Úc. Mục đích
tối hậu của tuần lễ là tạo ra sự hiểu biết tốt hơn giữa các cộng đồng
khác nhau, tạo điều kiện cho những người tị nạn được sống an toàn và
tiếp tục việc đóng góp giá trị cho nước Úc.
Chủ đề của Tuần lễ dành cho người tị nạn năm nay là 'Thống nhất - Con
đường phía trước'. Hãy cùng tham gia với chúng tôi khi chúng tôi kêu
gọi tinh thần đoàn kết khi chúng tôi phục hồi sau sự cách ly và xây dựng
một thế giới đoàn kết và hợp tác.
Trong những năm qua, trường St Bernadette đã chào đón nhiều người tị nạn đến với cộng đồng
trường học của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn họ vì cách sống, câu chuyện và sự đa dạng của
họ đã làm phong phú ngôi trường tuyệt vời của chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm trở thành một ngôi
trường chào đón và hòa nhập, 'nắm lấy sự đa dạng của chúng tôi' mỗi ngày.
Lạy Chúa, không ai xa lạ đối với ngài và không bao giờ có ai xa rời sự chăm sóc yêu thương của ngài.
Trong lòng tốt của ngài, xin hãy trông nom những người tị nạn và những người xin tị nạn, những
người bị tách khỏi những người thân yêu của họ, những người bị thất lạc và những người đã bị đày
ải khỏi nhà của họ.
Xin đưa họ an toàn đén nơi
mà họ mong ước được ở.
Hãy giúp chúng tôi luôn thể hiện lòng tốt của ngài với những người xa lạ và những người đang cần
giúp đỡ.
St Bernadette - cầu cho chúng tôi.
Kính gửi quý Phụ huynh và Người Chăm sóc,
Thật tuyệt vời khi ngôi trường của chúng ta một lần nữa tràn ngập với học tập, sinh hoạt và vui cười.
Trường học chắc chắn là một cộng đồng - một cộng đồng học tập và phúc lợi - và chúng tôi chắc chắn
đã nhớ cộng đồng của mình trong thời gian đóng cửa. Cảm ơn một lần nữa vì tất cả những công việc
tuyệt vời mà quý vị, con trẻ và nhân viên đã làm suốt thời gian đóng cửa. Học từ xa không bao giờ dễ
dàng ở bất kỳ cấp lớp nào, nhưng tất cả mọi người chắc chắn đã cố gắng hết sức và làm rất tốt.

Thật khó để tin rằng Học kỳ 2 đã gần kết thúc, và điều đó có nghĩa là chúng ta đã qua được nửa năm.
Quý vị sẽ nhận được báo cáo của con mình vào thứ Hai và tôi hy vọng quý vị có thể dành thời gian để
tán dương quá trình học tập của con quý vị và thảo luận với chúng về bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện.
Xin nhắc lại rằng KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỌC vào THỨ NĂM vì các giáo viên sẽ tham gia vào các cuộc trò
chuyện học tập.
Học kỳ kết thúc vào THỨ SÁU lúc 1:00pm.
Trẻ em có thể mặc THƯỜNG PHỤC vào ngày học cuối.
TRÒ CHUYỆN HỌC TẬP - THỨ NĂM - TRỰC TUYẾN (NGHỈ HỌC)
Vào thứ Năm, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tuyến với các giáo viên và thảo luận thêm về báo cáo
cũng như việc học của con quý vị cho Học kỳ Bán Niên1. Những cuộc trò chuyện học tập này sẽ diễn ra
qua WHEREBY. Liên kết và mã đã được gửi đi. VUI LÒNG ĐỪNG ĐẾN TRƯỜNG.
HƯỞNG ỨNG COVID CARITAS - ẤN ĐỘ
Cảm ơn tất cả những trẻ em và gia đình đã ủng hộ hoạt động cuộc gây quỹ của chúng tôi vào thứ Sáu
tuần trước và mặc áo Cam, Trắng, Xanh lá và/hoặc Xanh. Tổng cộng chúng tôi đã thu góp được hơn
$570. Đây là một nỗ lực tuyệt vời và tôi chắc chắn Caritas sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả
MÃ QR
Hiện nay trường có MÃ QR dành cho khách đăng nhập vào trường sử dụng Ứng dụng Service Victoria.
Hãy đảm bảo quý vị đăng nhập bằng MÃ QR khi đến thăm trường.
HỘI NGHỊ NHÂN VIÊN - THỨ BA NGẢY 7 VÀ THỨ TƯ NGÀY 8 THÁNG CHÍN
Ngày mới đã được thiết lập cho hội nghị nhân viên. Bây giờ hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 7 và 8
tháng Chín. Sẽ không có trường học vào những ngày này. Camp Australia sẽ điều hành dịch vụ giữ trẻ
cả ngày cho tất cả học sinh cần được chăm sóc
BÍ TÍCH THÁNH THỂ - LỚP 4 VÀ 5 - CÁC NGÀY MỚI!!
Chúng ta có các NGÀY mới cho việc cử hành Bí tích Thánh Thể Lần đầu. Cha John đã vui lòng sắp xếp
cho 2 buổi lễ được diễn ra.
Lớp 4 - Chủ nhật ngày 18 tháng Bảy lúc 3:00pm
Lớp 5 - Chủ nhật ngày 25 tháng Bảy lúc 3:00pm
Ở giai đoạn này, chúng tôi không chắc có bao nhiêu người được phép tham dự các thánh lễ này. Chúng
tôi sẽ theo dõi sát điều này trong vài tuần tới. Xin tiếp tục cầu nguyện cho các em Lớp 4 và 5 đang
chuẩn bị lãnh nhận bí tích này. 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.
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Đây là một số ngày quan trọng cho Học kỳ 2 và 3:
Thứ Hai, ngày 21 tháng Sáu
Báo cáo Học Kỳ Bán Niên 1 đã gởi về nhà
Thứ Năm, ngày 24 tháng Sáu
Trò chuyện Học tập - TRỰC TUYẾN sử dụng Mã
WHEREBY
NGHỈ HỌC – NGÀY HOC SINH NGHỈ
Thứ Sáu ngày 25 tháng Sáu
Học kỳ 2 kết thúc lúc 1:00pm

Thứ Hai ngày 12 tháng Bảy
Chủ Nhật ngày 18 tháng Bảy
Ngày 21 - ngày 23 tháng Bảy
Chủ Nhật ngày 25 tháng Bảy
Ngày 22 và 23 tháng Bảy
Thứ Năm, ngày 2 tháng Chín
Ngày 7 và 8 tháng Chín Thứ Sáu ngày 17 tháng Chín

MẶC THƯỜNG PHỤC
Học kỳ 3 bắt đầu lúc 8:45am
Thánh Thể Lần Đầu - Lớp 4 lúc 3:00pm
Semper Dental Van
Thánh Thể Lần Đầu - Lớp 5 lúc 3:00pm
Trại Lớp 4 tại Trại Sunnystone
Lễ Thêm Sức - Lớp 6
Hội nghị Nhân viên - NGHỈ HỌC
Học kỳ 3 kết thúc lúc 1:00pm

Cảm ơn tất cả quý vị cho một học kỳ tuyệt vời khác. Mặc dù học kỳ này có những thách thức, nhưng
đồng thời cũng có nhiều điều để tán dương. Tôi chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ an toàn và vui vẻ. Nếu
quý vị sắp đi du lịch, xin hãy đi an toàn và đảm bảo quý vị tuân theo các hướng dẫn của chính phủ về
giấy phép đi lại, kiểm tra, cách ly, v.v.
Hãy bảo trọng, giữ an toàn và nghỉ lễ vui vẻ.

Brendan
Hiệu Trưởng

- THIÊN CHÚA YÊU CHÚNG TA - CHÚNG TA HÃY YÊU THIÊN CHÚA ----------------------------------------------------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.

