Bản Tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 10 tháng Mười Một 2021

NGÀY TƯỞNG NIỆM
Vào buổi sáng và buổi tối. . .
Chúng tôi sẽ nhớ đến họ.
Trong cuộc sống đến và đi
Chúng tôi sẽ nhớ đến họ.
Trong những giọt nước mắt và những kỷ niệm
Chúng tôi sẽ nhớ đến họ.
Trong những câu chuyện và những bức thư
Chúng tôi sẽ nhớ đến họ.
Trong những hình ảnh và cống phẩm
Chúng tôi sẽ nhớ đến họ.
Trong thinh lặng và tĩnh lặng
Chúng tôi sẽ nhớ đến họ.
St Bernadette - cầu cho chúng tôi
Kính gởi qúy Phụ Huynh và Người chăm sóc.
Ngày mai toàn trường, và trên thực tế, cả nước sẽ ngưng lại vào lúc
11:00am, vào ngày thứ 11 của tháng thứ 11 để tưởng nhớ những người đã
mất hoặc đau khổ vì chính nghĩa của nước Úc trong tất cả các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang. Ngày
Tưởng niệm nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không được coi thường sự an bình và sự hòa hợp mà chúng ta
đang hưởng ở đất nước của mình. Chúng ta tri ân những người đã gìn giữ, và vẫn còn bảo vệ và giữ gìn cho Tổ
quốc ta được bình yên.
Rất nhiều điều có thể xảy ra trong 2 tuần và thật tuyệt vời khi tất cả con trẻ trở lại để học tập và vui chơi tại
chỗ trong không gian học tập và sân chơi - đó là trường St Bernadette tốt nhất của nó!! Tôi cam đoan với quý
vị, các giáo viên và học sinh đang quay trở lại quá trình học tập và giảng dạy, đồng thời mong muốn tận dụng
tối đa 5-6 tuần cuối cùng của năm. Như mọi khi, tôi khuyến khích quý vị liên hệ với giáo viên của con mình nếu
quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về tình hình học tập của con quý vị ở trường. Dự kiến là TẤT CẢ trẻ
em đều trở lại trường và đi học hàng ngày
AN TOÀN COVID TAI TRƯỜNG
Trường St Bernadette đang cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe và an toàn của trẻ em, nhân viên và cộng
đồng của chúng ta. Là một phần của KẾ HOẠCH AN TOÀN COVID của chúng tôi, chúng tôi đã áp dụng nhiều
cách và quy trình để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Một số thực hành đó bao gồm:
- Học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6 sẽ đeo khẩu trang khi ở trong nhà trong khuôn viên trường học, trừ khi
áp dụng một ngoại lệ.

- Học sinh Lớp Mẫu Giáo - Lớp 2 được khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham dự
chương trình OSHC
- Tất cả nhân viên tại trường đều đáp ứng các yêu cầu về tình trạng tiêm chủng hiện tại
- Cửa sổ và cửa ra vào được mở để tăng cường thông gió và cải thiện chất lượng không khí
- Có chút ít trà trộn giữa các lớp trong thời gian học. Các bức tường có thể vận hành đã được sử dụng
để giảm thiểu sự trà trộn này.
- Trẻ em sử dụng nước rửa tay sát khuẩn khi ra vào lớp học.
Tôi cảm ơn vì sự hỗ trợ liên tục của quý vị đối với tất cả các thực hành này.
ĐẬU XE TRƯỜNG - WESTMORELAND RD
Như quý vị có thể nhận thấy, hội đồng đã lắp đặt các cây cho các biển báo KHÔNG DỪNG trên Đường
Westmoreland. Sau khi các dấu hiệu được gắn vào, phụ huynh/người chăm sóc sẽ cần phải đảm bảo họ tuân
theo những dấu hiệu mới này.
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN NHÀ TRƯỜNG
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 Nhà Trường. Tôi vẫn đang tìm kiếm những biểu hiện quan tâm từ các phụ huynh/người
chăm sóc, những người muốn là một phần của Hội đồng Cố vấn này. Tôi cũng rất vui khi nhận được những lời
giới thiệu của các phụ huynh/người chăm sóc mà quý vị tin rằng sẽ là những thành viên có giá trị trong nhóm
này. Tôi đã có một vài tình nguyện viên, nhưng tôi muốn có thêm 2-3 người nữa. Nếu quý vị quan tâm hoặc
muốn giới thiệu ai đó, vui lòng gửi email cho tôi theo principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au.
IPADS CỦA TRƯỜNG – VÔ HIỆU HÓA
Như đã đề cập trong bản tin trước, 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
TẤT CẢ trẻ em bây giờ phải mặc ĐỒNG PHỤC MÙA HÈ. NÓN phải được đội khi ra ngoài trong Học kỳ 4. Tôi
nhận thấy rằng một số trẻ em không mặc đồng phục trường đúng cách, và cũng không tuân theo những mong
đợi liên quan đến tóc và đồ trang sức. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của quý vị trong việc đảm bảo chúng tôi duy
trì các tiêu chuẩn cao về việc mặc đồng phục tại trường St Bernadette. Đồng phục có sẵn thông qua văn phòng
trường và giá cả hợp lý. Đồng phục cũ cũng có sẵn.
CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ DIỄU HÀNH TUẦN LỄ SÁCH - THỨ SÁU 19 THÁNG MƯỜI MỘT
Chúng tôi sẽ kỷ niệm Tuần Lễ Sách vào Thứ Sáu ngày 19 tháng Mười Một với cuộc diễu hành của các nhân vật
và một loạt các hoạt động dựa trên sách. Vào ngày này, học sinh được mời đến trường hóa trang thành nhân
vật trong sách yêu thích và tham gia Cuộc diễu hành nhân vật trong sách. Xin lưu ý rằng trang phục không cần
phải cầu kỳ. Chúng tôi khuyến khích các em sáng tạo với những gì các em có ở nhà hơn là mua trang phục.
XỔ SỐ GIÁNG SINH
Nhóm Phụ huynh Đối Tác sắp phát động xổ số Giáng sinh của họ. Thông tin thêm sẽ được gửi về nhà sớm.

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 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.
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Thứ Năm, ngày 11 tháng Mười Một
Thứ Ba ngày 16 tháng Mười Một
Thứ Tư ngày 17 tháng Mười Một
Thứ sáu ngày 19 tháng Mười Một
Ngày 22 và 23 tháng Mười Một
Thứ Ba ngày 23 tháng Mười Một
Thứ Năm ngày 25 tháng Mười Một
24 - 26 tháng Mười Một
Thứ Ba, ngày 7 tháng Mười Hai
Thứ sáu ngày 10 tháng Mười Hai
Thứ Năm, ngày 16 tháng Mười Hai,
2022
Thứ Ba, ngày 1 tháng Hai

Ngày Tưởng Niệm
Các nhóm Mẫu Giáo năm 2022 viếng trường
Bí tích Thánh Thể đầu tiên - Lớp 4 lúc 7:00pm
Bí tích Thánh Thể đầu tiên - Lớp 5 lúc 7:00pm
Các hoạt động và diễu hành trong tuần lễ sách
Lớp 4 đi Trại tại Sunnystones
Các nhóm Mẫu Giáo năm 2022 viếng trường
Bí tích Thêm Sức - Lớp 6 lúc 7:00pm
Semper Dental Van
Ngày Trường Định hướng bao gồm Mẫu Giáo 2022
Ngày đóng cửa trường học - NGHỈ HỌC
Thánh Lễ Cuối Năm lúc 10:30am
Học kỳ 4 kết thúc lúc 1:00pm
Trường khai giảng tất cả các cấp Lớp

Hãy giữ an toàn,
Brendan Gill
HIỆU TRƯỞNG
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