
 

 

Bản Tin Trường St Bernadette 

Thứ Tư ngày 24 tháng Mười Một 2021 
 

 

CHỦ NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG 
 Chúa Giê-su nói với các môn đồ của ngài: 

 "Hãy tỉnh thức, cầu nguyện ở mọi lúc." 

 Lạy Chúa, chúng con thường bị tràn ngập bởi sự bận rộn của thời điểm 

này trong năm. Hỡi Emmanuel, hãy đến trong trái tim chúng con và 

với ánh sáng của ngài cho chúng con thấy vẻ đẹp cách THƯƠNG YÊU 

của ngài. 

 Lạy Chúa, chúng con là dân của Ngài và chúng con đang chờ đợi sự trở 

lại của Ngài. HÃY ĐẾN CHÚA GIÊSU. 

  

 St Bernadette - cầu cho chúng tôi 

 

Kính gửi quý Phụ huynh và Người Chăm sóc, 

 

Chúa Nhật này bắt đầu Mùa Vọng - thời gian để chuẩn bị tâm hồn và nhà cửa của chúng ta để chào đón niềm 

hy vọng, niềm vui, bình an và tình yêu nơi con người của Chúa Giê Su Ky Tô vào Lễ Giáng Sinh. Mong rằng đây 

là thời gian đặc biệt để tất cả chúng ta cầu nguyện, suy ngẫm và tiếp cận với những người xung quanh chúng 

ta. HÃY ĐẾN CHÚA GIÊSU - HÃY LẤP ĐẦY TRÁI TIM CỦA CHÚNG TÔI VỚI TÌNH YÊU CỦA NGÀI MÙA VỌNG NÀY. 

 

Việc nới lỏng các hạn chế chắc chắn là một sự nhẹ nhõm được hoan nghênh. Thật vui khi một lần nữa được 

gặp gỡ gia đình và bạn bè, đi Nhà thờ, đi ăn ngoài, chơi thể thao, v.v. Tuần trước, cộng đồng của chúng tôi một 

lần nữa đã có thể kỷ niệm một số sự kiện quan trọng. 

Vào Thứ Ba và Thứ Tư, chúng tôi đã cử hành Rước Lễ Lần Đầu cho một số trẻ em lớp 4 và 5. Là cha mẹ, quý vị 

nên tự hào về con cái của mình và tôi cảm ơn quý vị đã hỗ trợ trong sự chuẩn bị cho các em. 

Xin chúc mừng các em sau đây đã nhậnThánh thể lần đầu tiên và các em trông quá tuyệt vời và sùng tín vào 

các buổi tối: 

 

Emily B, Tiffany B, Nyanlok C, Alannah D,Tiffany D, Ivy L, Darren M, Isabella Ma, Isabella Mc, Cooper M, Aimee 
M, Alexis M, Olivia M, Bryan N, Cecilia N, Charlee N, Jessica N, Kevin P, Jathusan S, Aiden T, Anna T, 

Christopher T, Elysse T, Emily T, Faith T, Michael T, Xavier T, Sara W, Aaliyah B, Jaylee B, Trinity B, Hayden C, 
Bethany C, Elizabeth D, Xavier D, Max G, Matilda H, Jonathan J, Kimberley L, Erin N, Linh N, Ruby N, Tiana N, 

Khang N, Leanne P, Antonella P, J Sorgiovanni, Wendy T, Zaria VR 
 

Một lời cảm ơn thật nhiều tới các giáo viên của các em, những người đã chuẩn bị cho các em khá lâu rồi. Cũng 

cảm ơn thật nhiều đến Amanda Browne, Trưởng ban Giáo Lý của chúng tôi, đã chuẩn bị thánh lễ, đến Jenny 

Marshall đã cung cấp âm nhạc tuyệt vời và tất cả nhân viên có thể tham dự, dù có giới hạn về số lượng. Cũng 



 

 
xin cám ơn Cha John đã cử hành thánh lễ và những lời động viên và hỗ trợ. Ngài nhắc nhở chúng ta đây là Rước 

Lễ Lần Đầu của trẻ em, việc đầu tiên trong số nhiều điều, và chúng ta với tư cách là phụ huynh và cộng đồng 

nhà trường nên đảm bảo các em được thúc đẩy với nhiều cơ hội để lãnh nhận bí tích này. 

Chúng tôi cầu nguyện hỗ trợ cho các em Lớp 6 sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào tối Thứ Năm. Chúng tôi hy 

vọng và cầu nguyện xin các ân tứ và hoa trái Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục đóng một phần quan trọng trong 

cuộc sống của các em. 

 

Chúng tôi cũng đã có một lễ kỷ niệm tuyệt vời vào thứ Sáu khi chúng tôi mặc quần áo hóa trang các nhân vật 

sách yêu thích của mình để kỷ niệm Tuần lễ Sách. Thật vui khi thấy nhiều trẻ em mặc đồ hóa trang. Cuộc diễu 

hành đầy màu sắc và thú vị. Các em cũng rất thích các hoạt động liên quan đến sách trong ngày. 

 

Tôi vừa trở về sau 2 ngày đi cắm trại tuyệt vời với các em lớp 4 và các nhân viên. Chúng tôi đã có thời tiết thật 

tuyệt và trải nghiệm trại và các hoạt động rất tuyệt vời. Những đứa trẻ thật đáng kinh ngạc, và là sự vẻ vang 

đối với quý vị với tư cách là cha mẹ và cộng đồng trường học của chúng tôi. Rất cám ơn cô Steph, Monica, Suzy, 

Amanda N, Jane, Sean và Ian đã tổ chức và tạo điều kiện cho trại, cũng như đã dành thời gian cho các em. 

 

Vào Thứ Ba, chúng tôi có buổi họp chuyển tiếp thứ hai cho trẻ em và gia đình Lớp Mẫu Giáo năm 2022. Hầu 

hết tất cả trẻ em đều tham dự và cô Chapman đã chia sẻ rất nhiều thông tin với các gia đình, bao gồm sự có 

mặt của một số khách mời là các phụ huynh và học sinh lớp Mẫu Giáo hiện thời!! 

 

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 VÀ 2022 

Cảm ơn tất cả những gia đình đã cập nhật với các khoản thanh toán học phí của mình hoặc những người đã 

thanh toán đầy đủ. Chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu những khoản phí/lệ phí nào cần được hoàn lại do 

những hoạt động này không diễn ra trong lúc COVID. 

Tôi cũng muốn mời và khuyến khích các gia đình thiết lập một thỏa thuận thanh toán THẺ TÍN DỤNG hoặc NỢ 

TRỰC TIẾP MỚI cho năm 2022. Đây là một cách tốt để thanh toán các khoản phí của quý vị và giúp các gia đình 

lập ngân sách cho những chi phí này. Đơn giản chỉ cần thiết lập nó và phần còn lại được thực hiện cho quý vị. 

Vui lòng điền vào mẫu đính kèm nếu quý vị muốn làm như vậy. 

 

XE NHA KHOA SEMPER  

Xe nha khoa Semper sẽ có mặt trong tuần này để tiến hành kiểm tra sức khỏe cho những trẻ đã hoàn thành 

các mẫu đơn cần thiết. Nếu quý vị muốn tận dụng dịch vụ tuyệt vời này, vui lòng liên hệ với văn phòng để lấy 

mẫu. Sức khỏe răng miệng và vệ sinh răng miệng rất quan trọng khi trẻ còn nhỏ. 

 

AN TOÀN COVID TẠI TRƯỜNG HỌC 

Trường St Bernadette đang cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của trẻ em, nhân viên và cộng 

đồng của chúng tôi. Là một phần của KẾ HOẠCH AN TOÀN  

COVID của chúng tôi, chúng tôi đã áp dụng nhiều phương pháp 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 có 

trường hợp ngoại lệ. 



 

 
-    Học sinh lớp Mẫu Giáo - Lớp 2 nên 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 sự trà trộn giữa các lớp trong thời gian học. Các bức tường có thể hoạt động đã được sử dụng để    

giảm thiểu sự trà trộn này. 

-    Con trẻ sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn khi ra vào lớp học. 

 

Tôi cảm ơn vì sự hỗ trợ liên tục của quý vi đối với tất cả các phương cách này. 
 

ĐẬU XE Ở TRƯỜNG - ĐƯỜNG WESTMORELAND  

Hội đồng đang trong quá trình lắp đặt các biển báo KHÔNG DỪNG mới trên Đường Westmoreland trong khu 

vực khoang xe. Sau khi các dấu hiệu được gắn vào, cha mẹ/người chăm sóc sẽ cần đảm bảo họ tuân theo các 

dấu hiệu mới này. Tôi đã được Hội đồng thông báo họ sẽ cử các nhân viên ra ngoài tuần tra khu vực để đảm 

bảo mọi người đều làm đúng. Có một số phụ huynh tiếp tục làm điều sai trái trong lĩnh vực đó, và do đó sẽ 

không chỉ có nguy cơ bị phạt tiền mà còn nguy cơ cho sự an toàn của tất cả. 
 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CỦA TRƯỜNG - KÊU GỌI TÌNH NGUYỆN VIÊN LẦN CUỐI  

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 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 
 

ĐỒNG PHỤC HỌC SINH 

TẤT CẢ trẻ em bây giờ nên mặc ĐỒNG PHỤC MÙA HÈ. NÓN phải được đội khi ra ngoài trong Học kỳ 4. Tôi nhận 

thấy một số trẻ em không mặc đồng phục học sinh đúng cách, và cũng không tuân theo các kỳ vọng về tóc và 

đồ trang sức. Tóc dài quá vai cần buộc lại hoặc buộc cao. 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. 

 

XỔ SỐ GIÁNG SINH 

Nhóm phụ huynh trong quan hệ đối tác sẽ 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 các trường cho năm 2022 sẽ là: 
 

- Học phí gia đình   $ 1200 mỗi gia đình 
- Lệ Phị Giáo dục   $ 300 mỗi học sinh 
- Trại  Lớp Mẫu Giáo -  Lớp 3  $ 10 mỗi học sinh 
- Trại Lớp 4    $ 185 mỗi học sinh 
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- Trại Lớp 5 & 6    $ 275 mỗi học sinh 
- Bí Tích  Lớp 3    $ 15 mỗi học sinh 
- Bí Tich Lớp  4    $ 20 mỗi học sinh 
- Bí Tích  Lớp 6    $ 20 mỗi học sinh 
- Thể thao liên trường 

Lớp 5 & 6    $ 30 mỗi học sinh 
- Tốt nghiệp Lớp 6   $ 20 mỗi học sinh  
- Bơi lội 

Mẫu Giáo - Lớp 4 $ 90 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 

Ngày 22 và 23 tháng Mười Một    Trại lớp 4 tại Sunnystones 

Thứ Ba ngày 23 tháng Mười Một    Mẫu Giáo năm 2022 Viếng trường - 3 Nhóm 

Thứ Năm ngày 25 tháng Mười Một    Thêm Sức - Lớp 6 lúc 7:00pm 

24 – 26 tháng Mười Một    Xe nha khoa Semper  

Thứ Ba ngày 7 tháng Mười Hai  Ngày Định hướng Trường bao gồm Mẫu Giáo 2022 

Thứ sáu ngày 10 tháng Mười Hai    Ngày đóng cửa trường học - NGHỈ HỌC 

Thứ Hai ngày 13 tháng Mười Hai    Báo cáo của học sinh gởi về nhà 

Nghi Lễ và Lễ Tốt nghiệp lúc 7:00pm 

Thứ Năm ngày 16 tháng Mười Hai   Thánh Lễ Cuối Năm lúc 10:30am 

Học kỳ 4 kết thúc lúc 1:00pm 

2022 

Thứ Ba, ngày 1 tháng Hai     Khai giảng cho tất cả các cấp Lớp  

 

Hãy giữ an toàn, 
Brendan Gill 
HIỆU TRƯỞNG 

 

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