
 

 

       

Bản Tin Trường St Bernadette 

Thứ Tư ngày 27 tháng Mười 2021 
 

CHỦ NHẬT TRUYỀN GIÁO 
 

Lạy Cha Trên Trời, 

Chúa Giê-su đã ra lệnh cho các môn đệ của ngài 

“Hãy đi và làm môn đồ của mọi quốc gia!” 

Qua Bí tích Rửa tội, chúng tôi được thông phần vào sứ mệnh 

này của Giáo hội. 

Xin trao quyền cho chúng tôi, nhờ những ân tứ của Chúa Thánh 

Thần, 

để được can đảm và tích cực làm chứng cho Phúc Âm, để chúng 

tôi cũng có thể mang lại sự sống và ánh sáng cho thế giới. 

Xin giúp chúng tôi làm cho mọi dân tộc có thể cảm nghiệm được 

tình yêu cứu độ và lòng thương xót  

của Chúa Giê Su Ki Tô. Amen. 

 

St Bernadette - cầu cho chúng tôi. 

 

Kính gửi quý Phụ Huynh và Người chăm sóc, 
 

Chủ Nhật tuần trước, chúng ta đã tổ chức Ngày Chủ Nhật Truyền Giáo Thế Giới, một cơ hội để suy ngẫm về lời 
kêu gọi của Giáo hội để mang tình yêu của Chúa Giê-su đến với tất cả mọi người trên thế giới. Chúa Kitô kêu 
gọi mỗi người chúng ta hãy tích cực tham gia vào sứ mệnh này, hãy đi ra và mời gọi mọi người mà quý vị tìm 
thấy. Không ai bị loại khỏi sứ mệnh này, khỏi tình yêu thương nhân ái của Chúa. Khi thi hành sứ mệnh là sẵn 
sàng suy nghĩ như Chúa Kitô, tin tưởng với Người là những người xung quanh chúng ta cũng là anh chị em của 
chúng ta. Chúng ta rất may mắn ở tại trường St Bernadette được dẫn dắt bởi Cha John và dòng tu mà ông là 
thành viên - Hiệp hội Truyền giáo St Paul (MSSP). Hôm nay, chúng ta cảm ơn sự hiện diện và lãnh đạo của Cha 
John trong trường học và cộng đồng giáo xứ của chúng ta, đồng thời cầu nguyện cho sự thành công liên tục 
của sứ mệnh MSSP. Xin cho tình yêu nhân ái của Chúa Giê-su chạm đến trái tim chúng ta và làm cho tất cả 
chúng ta trở thành những môn đồ truyền giáo chân chính.  
 

Thật tuyệt vời khi một lần nữa thấy nhiều lớp học ở trường tràn ngập tiếng trẻ con, học tập và tiếng cười. Con 
trẻ và nhân viên rất phấn khởi được trở lại trường và kết nối lại với bạn bè và giáo viên của mình. Mặc dù sự 
trở lại đáng kinh ngạc đã có một chút gây nhầm lẫn và khó điều hướng, nhưng nó đã giúp chúng ta quay trở lại 
việc học ở trường một cách an toàn. Theo cập nhật cuối tuần trước của Thủ Hiến, TẤT CẢ HỌC SINH CỦA 
TRƯỜNG ST BERNADETTE SẼ TRỞ LẠI HỌC Ở TRƯỜNG TỪ THỨ TƯ NGÀY 3 THÁNG MƯỜI MỘT 
 

 

 



 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐI HỌC TRỞ LẠI   

Dưới đây là bảng giải thích Cấp Lớp nào tham gia mỗi ngày 
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TẤT CẢ HỌC SINH TẤT CẢ HỌC SINH TẤT CẢ HỌC SINH 

 

KHẨU TRANG Ở TRƯỜNG 
Vào thứ Sáu ngày 8 tháng Mười, Giám đốc Y tế: 

- Chỉ thị 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 đi học và học Lớp 3 trở lên, các em có thể mang khẩu trang của nhà, nếu không chúng tôi 
sẽ cung cấp cho các em một chiếc khẩu trang để đeo ở trường. Nếu con của quý vị được miễn y tế khỏi đeo 
khẩu trang, vui lòng gửi email đến principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au. 
 

NGÀY NHÀ GIÁO THẾ GIỚI - Thứ Sáu ngày 29 tháng Mười 

Ngày Nhà giáo Thế giới sẽ được tổ chức trên khắp nước Úc vào Thứ Sáu, ngày 29 tháng Mười năm 2021, trễ 
hơn một chút so với ngày quốc tế vì ngày nghỉ học của chúng ta. Đây là cơ hội để kỷ niệm việc giảng dạy và để 
cộng đồng tri ân các giáo viên. Ở đây tại trường St Bernadette, chúng ta được may mắn có các giáo viên tài 
năng, nhiệt tình và tận tâm, những người quan tâm rất nhiều đến việc học tập và phúc lợi của con trẻ của chúng 
ta. Tôi chắc chắn quý vị sẽ đồng ý là các giáo viên và nhân viên hỗ trợ của chúng ta một lần nữa thật tuyệt vời 
trong năm nay khi đáp ứng nhu cầu học tập tại chỗ và từ xa, đồng thời luôn ở đó vì con trẻ và gia đình của 
chúng ta. Tôi không mất nhiều thời gian để biết rằng các giáo viên và nhân viên hỗ trợ của trường St Bernadette 
đều nhiệt huyết và hạng nhất!! Thay mặt quý vị, tôi xin cảm ơn họ và tán dương họ và chúc họ tất cả một NGÀY 
NHÀ GIÁO THẾ GIỚI VUI VẺ. 
 

ĐẬU XE TRƯỜNG - WESTMORELAND RD 

Trong vòng 2 tuần tới, hội đồng sẽ lắp đặt các biển báo KHÔNG DỪNG trên các chỗ ở đường Westmoreland. 
Sau khi cài đặt, các phụ huynh/người chăm sóc sẽ cần đảm bảo họ tuân theo các dấu hiệu mới này. Vui lòng để 
ý những dấu hiệu mới này. 
  

KHẢO SÁT MACSSIS 

150 Gia đình được chọn ngẫu nhiên để hoàn thành một cuộc khảo sát nhằm giúp nhà trường xác định các lĩnh 
vực thế mạnh và các lĩnh vực cần phát triển/cải thiện. Cảm ơn đến 24 gia đình đã hoàn thành nó. CHÚNG TÔI 
CẦN 24 GIA ĐÌNH KHÁC ĐỂ HOÀN THÀNH KHẢO SÁT ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHIỀU DỮ LIỆU ĐÁNG TIN CẬY VÀ TIÊU 
BIỂU. Nếu quý vị đã nhận được email, quý vị có 3 ngày nữa để hoàn thành bản khảo sát. Chúng tôi đánh giá 
cao nhiều gia đình hoàn thành khảo sát vì chúng tôi thực sự coi trọng ý kiến và phản hồi của quý vị. 
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HỘI ĐỒNG CỐ VẤN TRƯỜNG HỌC 

Là một phần của cơ cấu quản trị mới trong các Trường Công giáo, trường St Bernadette được yêu cầu thành 
lập Hội đồng Cố vấn Trường học. Tôi đang tìm kiếm những biểu hiện quan tâm từ các phụ huynh/người chăm 
sóc, những người muốn tham gia Hội đồng Cố vấn này. Tôi cũng rất vui khi nhận được lời giới thiệu của phụ 
huynh/người chăm sóc mà quý vị tin rằng sẽ là những thành viên có giá trị trong nhóm này. Nếu quý vị quan 
tâm hoặc muốn tiến cử ai đó, vui lòng gửi email cho tôi tại principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au. 
 

IPADS CỦA TRƯỜNG 
IPads 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 có sự giám sát, đặc biệt đối với trẻ em ở độ tuổi tiểu học. Nhà trường đã tổ chức vô hiệu hóa iPad từ 
8:00pm đến 7:30am. Trong thời gian này, con trẻ sẽ không thể truy cập bất cứ thứ gì trên iPad. Chúng tôi sẽ 
thử điều này trong thời gian còn lại của năm. 
 

ĐỒNG PHỤC HỌC SINH 

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 phải mặc ĐỒNG PHỤC MÙA HÈ. NÓN phải được đội khi ở bên ngoài trong 
Học kỳ 4. 
 

CĂN TIN TRƯỜNG 

Căn tin trường sẽ mở cửa từ Thứ Hai ngày 8 tháng Mười Một. Các đơn đặt hàng ăn trưa sẽ có vào THỨ HAI, 
THỨ NĂM và THỨ SÁU. 
 

HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM 2022 

Học phí và lệ phí của trường đã được ấn định cho năm 2022. Tham khảo ý kiến với Quản Lý Kinh doanh MACS, 
học phí và lệ phí của các trường cho năm 2022 sẽ là: 

- Học phí - $1200 mỗi gia đình 

- Lệ phí Giáo dục - $300 mỗi học sinh 

Như nhiều người trong số quý vi sẽ nhận thức được, trường đã giữ nguyên mức học phí/lệ phí trong 2 năm qua 
như một ghi nhận những sự kiện đầy thử thách trong 18 tháng qua. Tổng chi phí của năm tới thể hiện một mức 
tăng nhỏ khoảng 5%. Như mọi khi, nhà trường cố gắng giữ cho việc giáo dục Công giáo phù hợp với khả năng 
của tất cả các gia đình. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản phí/lệ phí này, vui lòng dành 
thời gian đến gặp tôi để thảo luận về các lựa chọn của quý vị. 
 

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 

 

- THIÊN CHÚA YÊU CHÚNG TA - CHÚNG TA HÃY YÊU THIÊN CHÚA -   
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