
Bản Tin Trường St Bernadette 

Thứ Tư ngày 15 tháng Mười Hai 2021 
 

  
CHÚA NHẬT THỨ TƯ MÙA VỌNG 

Con đường dẫn đến Ngài dài bao lâu! 

Lạy Chúa, hãy đến gặp chúng con, hãy là con đường của chúng con. 

Emmanuel, hãy đến và cứu dân của ngài! 

Lòng chúng con trĩu nặng biết bao! 

Lạy Chúa, hãy đến gặp chúng con, hãy là nơi an nghỉ của chúng con. 

Emmanuel, hãy đến và cứu dân của ngài! 

Hành trình đến ngôi sao của ngài tăm tối và khó khăn làm sao! 

Lạy Chúa, hãy đến gặp chúng con, hãy là ánh sáng của chúng con. 

Emmanuel, hãy đến và cứu dân của ngài! 

Bao lần chúng con đi lang thang, vấp ngã trong bóng tối! 

Lạy Chúa, xin đến gặp chúng con, hãy là người anh của chúng con. 

Emmanuel, hãy đến và cứu dân của người! 

 

HÃY ĐẾN CHÚA GIÊSU KITÔ - HÃY LẤP ĐẦY TIM CHÚNG CON VỚI SỰ 

BÌNH AN CỦA NGÀI MÙA VỌNG NÀY. 

St Bernadette - cầu cho chúng tôi. 

 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh/Người chăm sóc, Nhân viên và Học sinh, 

Đây là bản tin cuối cùng cho một năm đầy thử thách nhưng tuyệt vời tại trường St Bernadette. Khi 

tôi nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã gặp phải và đạt được trong năm nay - bao gồm nhiều lần 

phong tỏa và thời gian học tập từ xa - tôi cảm thấy rất tự hào là một phần của một cộng đồng đa 

dạng, thân thiện, quan tâm và sôi động như vậy. 

Vào tối thứ Hai, chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm cho Học sinh Tốt nghiệp Lớp 6 của chúng tôi. Những 

người trẻ tuổi này một lần nữa là tấm gương tuyệt vời cho tất cả những gì chúng tôi đại diện cho tại 

trường St Bernadette. Các em là một nhóm cá nhân tài năng và trưởng thành, những người đã thể 

hiện khả năng lãnh đạo tuyệt vời, cống hiến cho việc học và hỗ trợ lẫn nhau và các giáo viên của các 

em. Xin chúc mừng các em này và gia đình của các em. Chúng tôi chúc các em tốt khi các em chuyển 

sang trường trung học. 

Chúng tôi chia tay Karen và Holly. Cả hai nhân viên này, theo cách riêng của họ, đã đóng góp rất 

nhiều cho trường chúng ta. Karen đã là một lãnh đạo học tập và giảng dạy Toán học nhiệt huyết và 

tận tâm. Holly đã thể hiện một cam kết tuyệt vời đối với việc học tập và phúc lợi của học sinh và gia 

đình của các em. Cả hai cô đã trở thành những đồng nghiệp và bạn bè được quý chuộng và tôn trọng. 

Chúng tôi cảm ơn các cô, chúng tôi sẽ nhớ các cô và chúng tôi chúc các cô tốt cho tương lai. 

Cảm ơn các trẻ em của trường St Bernadette, các em là niềm vui tuyệt đối để được làm việc và học 

hỏi cùng. Khả năng thích ứng và thay đổi của các em trong năm nay đã cho thấy các em kiên cường 

và quyết tâm như thế nào. Các em đã tận dụng mọi cơ hội để phát huy hết khả năng của mình. 



 

Cảm ơn tất cả các phụ huynh, những người chăm sóc và gia đình, những người đã liên tục ủng hộ 

trường học của chúng tôi và công việc chúng tôi làm với con của quý vị. Quý vị đã là một sự hỗ trợ 

tuyệt vời cho việc giáo dục con cái của quý vị, đặc biệt là trong thời gian thử thách của việc học tập 

từ xa. Cảm ơn quý vị đã giao phó con cái của mình cho chúng tôi - đó là một đặc ân để chăm sóc và 

giáo dục con cái của quý vị và chúng tôi cảm kích sự hỗ trợ và tình bạn của quý vị. 

Cũng xin cảm ơn Cha John đã hướng dẫn tinh thần, lãnh đạo và hỗ trợ trường chúng tôi trong năm 

qua. Cha là một phần rất quan trọng và tôn quý trong cộng đồng đức tin của chúng tôi. 

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn rất LỚN đến tất cả các nhân viên, những người đã cống hiến những 

năng khiếu, tài năng và thời gian của họ để giúp con quý vị phát triển và phát huy hết tiềm năng của 

mình. Trong năm nay, trong thời điểm khó khăn nhất, tôi đã chứng kiến năng lực đáng kinh ngạc của 

họ để vượt lên trên và vượt xa hơn nữa và là những gì tốt nhất của họ, để con trẻ của chúng ta tiếp 

tục phát triển và học hỏi. Chúng tôi rất may mắn có được một đội ngũ nhân viên tận tâm như vậy, 

những người thực sự tận tụy cho sự phát triển toàn diện của TẤT CẢ học sinh và gia đình, bằng cách 

cung cấp các cơ hội học tập tuyệt vời và một môi trường an toàn, quan tâm và chào đón. Chúng tôi 

thực sự được ban phúc. Cảm ơn quý vị. 

      

Chúng tôi cảm tạ và tạm biệt những gia đình sau đây đã kết thúc thời gian của họ tại trường St 

Bernadette trong năm nay: 

Lazarovski, Tang, Martin, Hetacia, Nguyen (Sylvia), Alfaro, Barnabas, Dinh, Do (Christina), Do 

(Anderson), Do (Sarah), Do (Tram), Duong (Christopher), Duong (Ricky), Ho , Huynh, Le (Abby), Le 

(Angelica), Le (Julia), Lee, Luu, Ngo, Nguyen (Hugo), Nguyen (Jessica), Nguyen (Lilia), Pham, 

Stumpo, Tesfay Kesete, Thai, Tombleson, Tran (Duy), Tran (Jovan), Tran (Michael), Tran (Phat), Van 

and Vuong. 

Chúng tôi cảm ơn họ vì những đóng góp của họ cho cộng đồng trường học của chúng tôi và chúc 

họ những điều tốt đẹp nhất cho tương lai. 

 

Trong mùa Giáng sinh này, xin cho quý vị và gia đình của quý vị được may mắn với 

tinh thần của Giáng sinh, đó là hòa bình; 

niềm vui của mùa, đó là hy vọng; 

điểm chính của mùa, đó là tình yêu. 

Và xin cho Năm Mới mang lại cho quý vị sức khỏe tốt 

và niềm hạnh phúc và một tinh thần sảng khoái. 

Chúc mọi người có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Tôi mong đợi sự trở lại an 

toàn của quý vị vào năm 2022. 

Thiên Chúa chúc lành, Brendan 

 

NGÀY MẶC THƯỜNG PHỤC - THỨ NĂM 

Để mừng ngày kết thúc năm học, các em được mặc THƯỜNG PHỤC vào THỨ NĂM. Xin nhắc lại 

trường học kết thúc lúc 1:00 chiều Thứ Năm. 

 

 

 



XỔ SỐ GIÁNG SINH 

Xin chúc mừng các em đã trúng giải trong chương trình Xổ số Giáng sinh năm nay. Xin gửi lời cảm 

ơn chân thành nhất đến nhóm Phụ huynh Hợp tác đã tổ chức cuộc xổ số này và đã cùng nhau sắp 

xếp những giải thưởng tuyệt vời. Cũng xin cảm ơn đến cộng đồng hào phóng nhất của chúng tôi, 

đã hiến tặng nhiều vật phẩm và mua vé xổ số. Sự ủng hộ của quý vị dành cho trường được đánh 

giá rất cao. 

 

Những người trúng xổ số là:  

 

Prep Giordano (PG) 

Albert (PG) 

Camilla (PS) 

Year 3 Benjamin (3P) 

Sarah (3S) 

Sophie (3S) 

Year 1 Eli (1T) 

Issac (1T) 

Nelly (1M) 

Winchester (1M) 

Year 4 Alexis (4H) 

Aiden (4E) 

Grace (4H) 

Year 2 Chantelle (2C) 

Noah P (2C) 

Jayden (2P) 

Year 5 Kiet (5C) 

Julian (5C) 

Antonella (5S) 

Teachers Brendan        Rosie 

Cherie           Jane 

Bern              Fred 

Steph            James 

Year 6 Kira (6L) 

Christina (6R) 

Michael R (6R) 

 

NGÀY TRƯỜNG HỌC ĐÓNG CỬA NĂM 2022 

Tôi muốn thông báo với quý vị về những ngày đóng cửa sau đây của trường trong năm 2022. 

Những ngày này là để phát triển nhân viên và là một phần quan trọng để đảm bảo trường của 

chúng tôi cung cấp nền giáo dục tốt nhất và nhân viên của chúng tôi được cập nhật với những phát 

triển giáo dục. 

Thứ Hai ngày 31 tháng Một    Ngày Nhân viên Tu nghiệp 

Thứ Năm, ngày 23 tháng Sáu    Trò chuyện Học tập 

Ngày 21 và 22 tháng Bảy      Hội nghị Nhân viên - Toán học/Phúc Lợi 

Thứ Hai 31 tháng Mười     Ngày Chương trình Giảng dạy 

Thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Hai    Lập kế hoạch cho năm 2023 

Thứ sáu ngày 17 tháng Mười Hai  Ngày Chương trình Giảng dạy 

 

 

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 
- 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 

Thứ Năm ngày 16 tháng Mười Hai Phụng vụ  Cuối Năm lúc 10:30am 

Học kỳ 4 kết thúc lúc 1:00pm 

2022 

Thứ Sáu, ngày 28 tháng Một  Nhân viên trở lại - Ngày Nhân viên - HỌC SINH NGHỈ 

Thứ Hai ngày 31 tháng Một   Ngày Nhân viên tu nghiệp - HỌC SINH NGHỈ 

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

Thứ Tư, ngày 2 tháng Hai   Mẫu Giáo nghỉ học 

 

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 - 
 

    

mailto:principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au
mailto:principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au


GIÁO XỨ ST BERNADETTE, SUNSHINE NORTH 

THÁNH LỄ MÙA GIÁNG SINH 2021  

 

Thứ Sáu 24 tháng Mười Hai 

6:00pm – Thánh Lễ Gia đình Gíáng Sinh  

8:00pm – Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 

 

Thứ Bảy 25 tháng Mười Hai 

8:30am – Thánh Lễ Ngày Giáng Sinh 

9:45am – Thánh Lễ tiếng Ba Lan 

11:00am – Thánh Lễ Ngày Giáng Sinh 

Chủ Nhật 26 tháng Mười Hai 

8:30am – Thánh Lễ 

9:45am – Thánh Lễ tiếng Ba Lan 

11:00am – Thánh Lễ 

7:00pm – Thánh Lễ 

 

 


