Bản Tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 18 tháng Tám 2021
LỄ MÔNG TRIỆU - NGÀY 15 THÁNG TÁM
Cho tất cả những ai thấp kém và nghèo khổ
Mẹ Thánh của Thiên Chúa, cầu cho chúng con.
Cho tất cả các phụ nữ, được dựng nên theo hình ảnh và giống
Thiên Chúa
Mẹ Thánh của Thiên Chúa, cầu cho chúng con.
Cho những người mẹ, những người nuôi dưỡng hình ảnh của
Thiên Chúa trong con cái của họ
Mẹ Thánh của Thiên Chúa, cầu cho chúng con.
Cho những người đã chết được chia sẻ với Đức Maria, vinh
quang của Chúa Kitô
Mẹ Thánh của Thiên Chúa, cầu cho chúng con.
Cho tất cả chúng ta, môn đồ của Chúa Giê-su, Con của Ngài
Mẹ Thánh của Thiên Chúa, cầu cho chúng con.
Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà!
Phúc cho bà giữa những người phụ nữ, và phúc cho hoa trái trong lòng bà, Chúa Giê-su.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là những kẻ tội lỗi bây giờ và trong giờ lâm
tử. Amen.
Đức Mẹ Maria - cầu cho chúng con
Thánh Bernadette - cầu cho chúng con.

Kính gửi quý Phụ Huynh và Người chăm sóc,
Chúa Nhật 15 tháng Tám vừa qua, Giáo Hội Công Giáo mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Mẹ
Maria được đưa cả thể xác và linh hồn vào thiên đàng như một phần thưởng cho lòng trung tín,
lòng can đảm và sức mạnh của mẹ với tư cách là mẹ của Chúa Giê-su. Chúng ta đặt hy vọng và tin
tưởng nơi Mẹ Maria trong lời cầu nguyện tốt đẹp trên.
Gia hạn phong tỏa, lệnh giới nghiêm và giấy phép - tin tức về những điều này đã gợi lại ký ức về
Học kỳ 3 năm ngoái cho nhiều người. Đó là một tin khó nghe và đã để lại cho nhiều người cảm
giác bải hoải và lo lắng. Đó chắc chắn là một thời gian gay go, nhưng chúng ta hãy đặt hy vọng
vào các nhà lãnh đạo của chúng ta, vào cộng đồng của chúng ta đang làm điều đúng đắn và vào
đức tin của chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua điều này miễn là chúng ta cùng nhau làm việc.
Hãy cố gắng hết sức để con quý vị tập trung vào việc học từ xa. Các giáo viên đang làm việc rất
tích cực để tạo ra việc học tập này, và được dư kiến trẻ em sẽ tham gia. Trong vài tuần tới, sẽ có
nhiều cơ hội hơn cho con quý vị tham gia vào việc học trực tuyến, vì vậy hãy hỗ trợ các em hoàn
thành việc học này.
Như mọi khi, tôi khuyến khích quý vị làm điều đúng đắn, đeo khẩu trang, cập nhật thông tin, kiểm
tra các vị trí phơi nhiễm mỗi ngày và nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào - hãy đi kiểm tra !!

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. Hãy bảo đảm quý vị
luôn cập nhật các nơi phơi nhiễm và thông tin quan
trọng khác.

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 CHUNG
---------------------------------------------------

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 TRUNG HỌC CÔNG GIÁO CAROLINE CHISHOLM BRAYBROOK
Trường Trung Học Công Giáo Caroline Chisholm, Braybrook mời nộp đơn cho Lớp 7 năm 2023
trước ngày kết thúc THỨ SÁU NGÀY 20 THÁNG TÁM NĂM 2021. Để đăng ký, vui lòng theo liên kết
này đến trang web của chúng tôi: https://www.cccc.vic.edu.au/

-----------------------------------------------------TRƯỜNG TRUNG HỌC MARIAN, SUNSHINE WEST
Trường Trung Học Marian, Sunshine West mời nộp đơn cho Lớp 7 năm 2023 trước ngày kết thúc
THỨ SÁU 20 NGÀY 20 THÁNG TÁM NĂM 2021. Để đăng ký, vui lòng theo liên kết này đến trang
web của chúng tôi: http://www.mariansw.catholic.edu.au/

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

