Bản Tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 21 tháng Bảy 2021

ÔNG BÀ— JOACHIM VÀ ANNE
Lạy Chúa, Xin Chúa chúc lành cho ông bà chúng tôi. Cám ơn
Ngài cho cuộc sống mà họ đã cho cha mẹ tôi và cuộc sống
mà họ đã cho tôi.
Vì những cách họ giúp tôi và khiến tôi trở nên mạnh mẽ,
Tôi xin cảm ơn.
Vì cách họ yêu tôi bất kể thế nào, tôi vui mừng.
Vì những cách họ đã làm gương cho tôi và khuyến khích
tôi, Tôi biết ơn.
Hãy để họ lớn lên trong khôn ngoan và niềm vui trong cuộc
sống.
Hãy để họ thấy sự bình yên và nghỉ ngơi sau công việc của
họ.
Hãy đề họ được chữa lành mọi bệnh tật và đau đớn.
Và hãy để họ tận mắt nhìn thấy vinh quang của Con Ngài,
Chúa Giê-su, trong tình yêu thương của con cháu họ. Xin
luôn chúc phúc cho họ cho tới khi họ đến yên nghỉ nơi
Ngài. Chúng tôi cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng tôi.
Amen.
St Bernadette - cầu cho chúng tôi.
Kính gửi quý Phụ Huynh và Người Chăm sóc,
Thứ sáu, ngày 26 tháng Bảy, Giáo hội Công giáo mừng lễ các Thánh Joachim và Anne - Ông bà
ngoại của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francis đã đặt tên cho Chúa Nhật thứ 4 của tháng Bảy
là ngày mà Giáo hội sẽ mừng kính Ông Bà và Người cao tuổi. Chúng tôi ghi nhận những đóng
góp của ông bà cho gia đình và cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng trường học của chúng tôi.
Các ông bà, các người bạn lớn, họ hàng và những người đảm nhận vai trò ông bà được tôn
vinh vì những đóng góp của họ. Gửi đến tất cả ông bà của chúng tôi, cảm ơn vì tất cả những
món quà của cuộc sống, tình yêu và niềm tin mà ông bà đã cho chúng tôi.
Tôi hy vọng tất cả quý vị đã có một kỳ nghỉ yên bình và thư giãn và có thể dành thời gian bên
nhau như gia đình giữa tất cả những bất ổn và thử thách của COVID-19. Một lần nữa chúng ta
thấy mình bị phong tỏa trong tuần này và phải chuyển sang học từ xa. Một lần nữa, tôi cảm
ơn quý vị đã hợp tác với vấn đề này và luôn cập nhật các bài đăng trên Seesaw cũng như email
và phản hồi khi quý vị cần. Điều này làm cho công việc của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều.

GIA HẠN ĐÓNG CỬA THÊM 7 NGÀY
Thủ Hiến đã thông báo gia hạn thời gian đóng cửa thêm 7 ngày. Do đó, Học từ xa sẽ tiếp tục cho học
sinh của trường St Bernadette. Như trước đây, nếu quý vị là nhân viên được ủy quyền hoặc nếu quý
vị tin rằng con quý vị không thể học ở nhà do khuyết tật, dễ bị tổn thương hoặc căng thẳng trong gia
đình, con quý vị có thể đến trường để học trong thời gian đóng cửa này. Vui lòng liên hệ với tôi theo
địa chỉ principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au. nếu quý vị tin rằng quý vị hoặc con quý vị phù hợp với
thể loại này.

Không cần phải liên hệ với tôi, nếu quý vị đã liên hệ khi bắt đầu đóng cửa này.
Hãy giữ an toàn - làm điều đúng đắn, cập nhật thông tin và nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào - hãy
đi kiểm tra!
MÃ QR
Hiện nay trường có MÃ QR dành cho khách đăng nhập vào trường sủ dụng Ứng dụng Service
Victoria. Hãy đảm bảo rằng quý vị đăng nhập bằng MÃ QR khi đến thăm trường.
BÍ TÍCH THÁNH THỂ ĐẦU TIÊN - LỚP 4 VÀ 5
Đáng buồn là sự kiện này đã phải hoãn lại một lần nữa.
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Đây là một số ngày quan trọng cho Học kỳ 3:
Thứ Năm, ngày 2 tháng Chín
Lễ Thêm Sức - Lớp 6
Ngày 7 và 8 tháng Chín
Hôi nghị Nhân viên- NGHỈ HỌC
Thứ Sáu ngày 17 tháng Chín
Học kỳ 3 kết thúc lúc 1:00pm

NGUỒN ĐƯỢC DỊCH VỀ COVID-19
Cuối tuần qua, tôi xem qua trang web này
với rất nhiều thông tin về COVID-19 được
dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Tôi
nghĩ rằng nó có thể hữu ích để chia sẻ liên
kết ở đây

Thông tin được dịch về COVID -19
Thông tin Covid -19 được dịch cho những người có
nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, các chuyên
gia y tế và ngành công nghiệp. Thông tin bao gồm bảng
thông tin và tài liệu quảng cáo.
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19
Hãy bảo trọng và giữ an toàn,

Brendan
Hiệu Trưởng

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

QUẢNG CÁO VÀ THÔNG BÁO CÔNG CỘNG
---------------------------------------------------

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

--

TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC MOUNT ST. JOSEPH ALTONA
Trường Nữ Trung Học Mount St. Joseph Altona mời nộp đơn cho Lớp 7 năm
2023 trước ngày kết thúc 20 tháng Tám năm 2021. Để đăng ký, vui lòng theo
liên kết này đến trang web của chúng tôi:
https://msj.digistormenrol.com.au/applications/application

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

