Bản Tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 15 tháng Chín 2021
.

LỜI NGUYỆN CHO MÙA XUÂN
Lạy Chúa, cảm ơn ngài vì mùa Xuân và niềm hy vọng về những ngày ấm
áp hơn, dài hơn, tươi sáng hơn.
Cảm ơn ngài vì sự tăng trưởng và sự sống và sự ra đời sắp tới.
Cảm ơn ngài mọi thứ đang đến thức tỉnh trên thế giới.
Lời ngài nói chúng tôi sẽ có hy vọng và niềm vui, sức khỏe và các mối
quan hệ yêu thương ở đây và bây giờ trong cuộc sống này.
Chúng tôi cầu xin những gì thuộc về mùa này sẽ trở thành hiện thực
trong cuộc sống của chúng tôi.
Chúng tôi hy vọng nơi ngài và vào những lời hứa của ngài.
Chúng tôi hy vọng vào món quà Xuân của ngài.
St Bernadette - cầu cho chúng tôi.
Kính gửi quý Phụ huynh và Người chăm sóc,
Chúng ta thấy mình đang ở cuối một học kỳ khác đầy thách thức và bị tác động bởi COVID-19. Đó là
một học kỳ rất khó khăn đối với nhiều người, khi họ cố gắng kết hợp công việc và học tập ở nhà và dạy
ở nhà, đồng thời đối phó với những căng thẳng và lo lắng của đại dịch. Tất cả những lần trước đều
khác, vì chúng ta có thể nhanh chóng nhận thấy những tác động tích cực của việc học và ở nhà. Đáng
buồn thay, khoảng thời gian này chúng ta không thấy điều này. Tuy nhiên, tôi khuyến khích tất cả quý
vị nên ‘treo ở đó’ và sử dụng những ngày nghỉ lễ để nghỉ ngơi và thư giãn. Mọi người đã làm một công
việc tuyệt vời trong học kỳ này - trẻ em, nhân viên và phụ huynh - CẢM ƠN QUÝ VỊ!!
HỌC - CẢ TẠI CHỖ VÀ TỪ XA - SẼ KẾT THÚC VÀO 1:00pmTHỨ SÁU NGÀY 17 THÁNG CHÍN NÀY. Nếu
con quý vị đang học tại chỗ và cần được chăm sóc sau 1:00pm, vui lòng liên hệ với CAMP AUSTRALIA
theo số 1300 105 343 hoặc gửi email info@campaustralia.com.au để đặt chỗ cho con quý vị.
Như mọi khi, tôi khuyến khích mọi người làm những gì có thể để đảm bảo sự an toàn của cộng đồng
và đảm bảo chúng ta có thể trở lại bình thường trong tương lai gần: HÃY CHÍCH NGỪA, đeo khẩu
trang, cập nhật thông tin, kiểm tra các vị trí phơi nhiễm hàng ngày và nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng
nào - hãy đi xét nghiệm và ở nhà!!
Chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật yên tĩnh và thư giãn - xa khỏi những công việc học tập từ xa và
những nhiệm vụ trên Seesaw!!
Cảm ơn quý vị, một lần nữa, về sự hỗ trợ của quý vị trong học kỳ này. Hãy bảo trọng và giữ an toàn!!
Brendan Gil
Hiệu trưởng
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