Bản Tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 1 tháng Chín 2021
LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHA
Lạy Cha Trên Trời, ngài đã giao phó Con ngài Chúa Jesus, con của Mẹ
Maria, cho Joseph chăm sóc, một người cha trần thế. Hãy chúc phúc
cho tất cả những người cha khi họ chăm sóc gia đình của mình.
Hãy cho họ sức mạnh và sự khôn ngoan, dịu dàng và kiên nhẫn; hỗ
trợ họ trong công việc họ phải làm, bảo vệ những người trông cậy
vào họ, như chúng con tin cậy vào ngài, vì tình yêu.
Vì vậy, chúng con nhớ tất cả những người đã giúp lấp đầy khoảng
trống khi những người cha qua đời sớm hoặc vắng mặt; các ông, các
bác, cậu, chú, các anh em họ, các thầy giáo, các huấn luyện viên và
những người phụ nữ trong gia đình chúng con.
St Bernadette - cầu cho chúng tôi.
Kính gởi quý Phụ huynh và Người Chăm sóc,
Cảm ơn quý vị đã liên tục hỗ trợ việc học tập của con quý vị ở nhà. Các em thực sự tham gia vào việc học và
làm một số điều tuyệt vời. Tôi đã nhận được báo cáo từ cả hai phía - về công việc tuyệt vời mà các em đang
làm VÀ sự hỗ trợ và công việc tuyệt vời mà các nhân viên đang làm trong thời gian khó khăn này. Điều thực
sự quan trọng là con trẻ tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ trực tuyến. Các em đang hoàn thành các nhiệm
vụ và tham gia các buổi họp trên google và các nhóm tập trung sẽ tiếp tục phát triển và học hỏi và sẽ ở một
vị trí tốt khi chúng tôi trở lại trường tại chỗ.
Chính quyền Tiểu bang vừa thông báo việc học từ xa sẽ tiếp tục trong thời gian còn lại của học kỳ này. Mặc
dù tất cả chúng ta đều mong đợi điều này, nó vẫn khó nghe. Việc học từ xa sẽ tiếp tục thông qua Seesaw, vì
vậy điều quan trọng hơn bây giờ là trẻ em phải tham gia và hoàn thành các hoạt động này.
Hai ngày rảnh rỗi của học sinh vào tuần tới (ngày 7 và 8 tháng Chín) đã bị hoãn lại do phong tỏa. Những ngày
này sẽ được tổ chức trong Học kỳ 4.
Như mọi khi, tôi khuyến khích quý vị làm điều đúng đắn: TIÊM NGỪA, 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 xét nghiệm và ở nhà!!
Một Ngày của Cha rất hạnh phúc cho tất cả những người cha trong cộng đồng của chúng tôi. Tôi hy vọng
quý vị có một ngày tuyệt vời vào Chủ Nhật, và tận hưởng thời gian với gia đình mà quý vị đã giúp nuôi
dưỡng và hỗ trợ thật tốt đẹp
Hãy bảo trọng và giữ an toàn!!
Brendan
Hiệu trưởng
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ST BERNADETTE
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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.

-------------------------------------------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

