Bản Tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 4 tháng Tám 2021
ST MARY OF THE CROSS MACKILLOP
Lạy Thiên Chúa, hãy tạo ra trong chúng tôi một trái trái tim mới và tái tạo một tinh thần tươi mới trong chúng
tôi. Hãy khuấy động ngọn lửa các năng khiếu mà ngài đã trao ban cho mỗi chúng tôi và niềm tin để sử dụng
chúng mà không dè dặt như Mary MacKillop đã làm.
Mary, một phụ nữ của đức tin,
Mary, cuộc sống của bà đã tạo nên sự khác biệt,
Hãy để tình yêu hướng dẫn chúng tôi suốt cuộc đời.
Mary, bà đã làm việc cho tất cả mọi người.
Mary, nguồn cảm hứng cho tất cả các người Úc
Mary, một phụ nữ của thời đại bà.
Hãy để tình yêu hướng dẫn chúng tôi suốt cuộc đời.
Mary, một phụ nữ của sức mạnh và lời nguyện cầu.
Mary, một phụ nữ dám khác biệt.
Hãy để tình yêu hướng dẫn chúng tôi suốt cuộc đời.
Thánh Mary of the Cross - cầu cho chúng tôi
Thánh Bernadette - cầu cho chúng tôi.

Kính gửi quý Phụ Huynh và Người Chăm sóc,
Chủ nhật ngày 8 tháng Tám này, Giáo hội Công giáo mừng lễ Thánh
Mary of the Cross MacKillop - vị thánh đầu tiên của nước Úc. Cuộc
đời và đức tin của bà tiếp tục truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng ta ngày nay, đặc biệt là trong thời
gian đầy thử thách này. Mary MacKillop đã sống một cuộc đời từ bi, nhân hậu, khiêm nhường và kiên
nhẫn - nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần, mà các em đang học ở học kỳ này trong môn Giáo Lý. Mary
là một phụ nữ can đảm và quyết tâm, cung cấp giáo dục cho những người có nhu cầu. Có rất nhiều
điều trong cuộc sống của bà để tán dương và cảm ơn cho ngày hôm nay.
Trường tiếp tục hoạt động theo Hướng dẫn của Ủy ban Giáo dục Công giáo của Victoria (CECV) cho các
trường học trong thời gian COVID-19. TÔI MUỐN CẢM ƠN TẤT CẢ QUÝ VỊ ĐÃ HỢP TÁC VỚI NHỮNG
ĐIỀU NÀY. VIỆC ĐƯA VA ĐÓN ĐANG THỰC SỰ RẤT TỐT - VẬY CẢM ƠN QUÝ VỊ. Các hướng dẫn được
cập nhật thường xuyên và tôi sẽ cập nhật cho quý vị bất kỳ thay đổi nào. Tôi công nhận một số quy
định này là khó khăn và thách thức, tuy nhiên, nó chỉ trong một thời gian ngắn và như chúng ta đều
biết, mục đích của chúng là để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của cộng đồng trường học chúng ta.
Tôi khuyến khích quý vị như mọi khi, hãy làm điều đúng đắn, đeo khẩu trang, cập nhật thông tin và
nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào - hãy đi kiểm tra!!
PHỤNG VỤ NGÀY ÔNG BÀ
Thật đáng yêu khi thấy nhiều gia đình tham gia phụng vụ với chúng tôi vào Ngày của Ông Bà. Rất tiếc,
một số gia đình không thể tham gia vì những hạn chế do nền tảng đặt ra, nhưng hy vọng quý vị có cơ
hội xem phụng vụ trên Seesaw. Cảm ơn cô Browne đã tổ chức buổi này và những trẻ em đã đọc.

CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THỂ LẦN ĐẦU - GIA ĐÌNH LỚP 4 VÀ 5
Hôm nay, tôi đã nói chuyện với Cha John về việc dời lịch tổ chức Rước Lễ Lần Đầu cho học sinh Lớp 4
và Lớp 5. Chúng tôi đồng ý đợi cho đến khi Chính quyền Tiểu bang thông báo vào Thứ Ba tới và sau đó
chúng tôi sẽ thông báo cho các gia đình về ngày giờ mới. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn và thông cảm với
điều này.
THẺ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Nếu gần đây quý vị đã nhận được Thẻ Chăm sóc Sức khỏe do thay đổi hoàn cảnh và NGÀY THẺ BẮT
ĐẦU là trước ngày 12 tháng Bảy năm 2021, vui lòng liên hệ với văn phòng để hoàn thành mẫu Đơn
đăng ký CSEF. ĐIỀU NÀY CHỈ DÀNH CHO CÁC THẺ MỚI.
MÃ QR
Hiện trường có MÃ QR dành cho khách đăng nhập vào trường bằng Ứng dụng Service Victoria. Hãy
đảm bảo rằng quý vị đăng nhập sử dụng MÃ QR khi đến thăm trường.
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Đây là một số ngày quan trọng cho Học kỳ 3:
Thứ Tư, ngày 4 tháng Tám
Đêm Gia đình Thêm Sức @ 7:00pm (Trung tâm Evodia)
Thứ Hai ngày 9 tháng Tám
Lớp 6 Tĩnh tâm tại Trung tâm Mary MacKillop
Thứ sáu, ngày 13 tháng Tám
Họp phụ huynh Hợp tác
Thứ năm, ngày 19 tháng Tám
Ngày chuyển đổi Cụm Lớp 6
Thứ sáu ngày 20 tháng Tám
Ghi danh Lớp 7 Trường Trung học Công giáo năm 2023
kết thúc
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 @ 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. Hãy bảo đảm quý vị luôn cập nhật các
nơi phơi nhiễm và thông tin quan trọng khác.
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translatedinformation-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 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 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.

