Bản Tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 13 tháng Mười 2021
THÁNG MƯỜI - THÁNG KINH MÂN CÔI
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha
trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước
cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn
mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và
trong giờ lâm tử.
Amen
Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần,
như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng.
Amen.
St Bernadette – cầu cho chúng tôi.
Kính gửi quý Phụ huynh và Người chăm sóc,
Tháng Mười là tháng Kinh Mân Côi. Trong khi lần hạt Mân Côi, chúng ta nhớ lại và tạ ơn về nhiều khoảnh khắc
đặc biệt và thiêng liêng trong cuộc đời của Chúa Giê-su và Đức Mẹ Maria.
Tôi hy vọng tất cả quý vị đã có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, tìm một chút thời gian để vui hưởng gia đình, ánh nắng
mặt trời, khoảng thời gian yên tĩnh và nghỉ ngơi khỏi những bận rộn của cuộc sống.
Chúng tôi đã có một khởi đầu rất suôn sẻ cho học kỳ, điều đó thật tuyệt vời. Các em tham gia rất tốt với các
nhiệm vụ học tập và Google Meets. Các em đã tham gia Meets và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã học được rất
nhiều trong học kỳ vừa qua, và tôi cảm ơn các em đã tiếp tục mở mang và phát huy khả năng học tập cũng như
kiến thức của mình.
KHẨU TRANG TẠI TRƯỜNG - Hôm thứ Sáu ngày 8 tháng Mười, Giám đốc Y tế, Giáo sư Brett Sutton:
- Hướng dẫn học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6 đeo khẩu trang khi ở trong nhà trong khuôn viên trường
học, trừ khi có trường hợp ngoại lệ.
- Khuyến nghị tất cả trẻ em khác đeo khẩu trang khi đến trường, tham gia chương trình OSHC.
Nếu con quý vị đang học ở trường và học từ Lớp 3 trở lên, các em có thể mang khẩu trang từ nhà, nếu không
chúng tôi sẽ cung cấp cho các em một chiếc khẩu trang ở trường. Nếu con của quý vị được miễn khỏi đeo khẩu
trang, vui lòng gửi email đến principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au.
KHẢO SÁT MACSSIS - Một số gia đình sẽ nhận được email về việc hoàn thành các cuộc khảo sát cải tiến trường
học. 150 gia đình được chọn ngẫu nhiên để hoàn thành cuộc khảo sát. Cảm ơn những gia đình đã hoàn thành

nó. Nếu quý vị đã nhận được email, quý vị có thể vui lòng dành thời gian để hoàn thành bản khảo sát, vì chúng
tôi thực sự đánh giá cao ý kiến và phản hồi của quý vị.
IPADS CỦA TRƯỜNG – Các iPad của Trường là một phần quan trọng trong việc học của học sinh, đặc biệt là
trong thời gian Học từ xa. Tuy nhiên, giống như bất kỳ thiết bị nào kết nối với web toàn cầu, chúng cần được
sử dụng một cách có trách nhiệm và với sự giám sát, đặc biệt là đối với trẻ em ở độ tuổi tiểu học. Tôi nhận thấy
rằng một số học sinh đang sử dụng iPad của các em để truy cập các trang web khác với những trang được liên
kết với học tập từ xa và để ‘giao lưu trực tuyến’ với bạn bè của các em. Trong khi tôi rất vui vì con trẻ giữ kết
nối với bạn bè của các em, tôi khuyến khích quý vị giám sát việc sử dụng iPad của con mình ở nhà và đảm bảo
iPad không được để trong phòng ngủ của trẻ qua đêm, nhưng ở nơi nào đó có thể được sạc một cách an toàn
và cách xa sự tiếp cận của các em. Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị với điều này.
TRỞ LẠI TRƯỜNG - Từ thứ Hai tuần sau, các em sẽ dần dần trở lại học tại chỗ. Dưới đây là bảng giải thích các
Cấp Lớp nào đi học mỗi ngày.
THỨ HAI
18/10

THỨ BA
19/10

THỨ TƯ
20/10

THỨ NĂM
21/10

THỨ SÁU
22/10

MẪU GIÁO

MẪU GIÁO

MẪU GIÁO

LỚP 1/2

LỚP 1/2

THỨ HAI
25/10

THỨ BA
26/10

THỨ TƯ
27/10

THỨ NĂM
28/10

THỨ SÁU
29/10

MẪU GIÁO

MẪU GIÁO
LỚP 3/4

MẪU GIÁO
LỚP 3/4

LỚP 1/2
LỚP 5/6

LỚP 1/2
LỚP 5/6

THỨ HAI
1/11

THỨ BA
2/11

THỨ TƯ
3/11

THỨ NĂM
4/11

THỨ SÁU
5/11

NGÀY CHƯƠNG
TRÌNH GIẢNG DẠY
NGHỈ HỌC

MELB CUP
NGHỈ HỌC

MẪU GIÁO
LỚP 3/4

LỚP 1/2
LỚP 5/6

TẤT CẢ
HỌC SINH

ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG HỌC - Trẻ em có thể mặc đồng phục mùa hè hoặc mùa đông cho đến cuối tuần
Melbourne Cup. Từ Thứ Tư ngày 3 tháng Mười Một, TẤT CẢ trẻ em sẽ được mong đợi phải mặc ĐỒNG PHỤC
MÙA HÈ. NÓN phải được đội khi ra ngoài trong Học kỳ 4.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin trên, vui lòng liên hệ với tôi tại trường hoặc tại
principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au.
Hãy giữ an toàn,
Brendan Gill
HIỆU TRƯỞNG
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