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THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG 
  

Chào mừng đến Trường Tiểu Học Công Giáo St Bernadette. Tôi hy vọng quý vị sẽ thấy cuốn sách nhỏ 

này là một nguồn thông tin tuyệt vời và là một cách để tham gia vào đời sống và học tập của trường 

học. 

Trường St Bernadette làm việc chặt chẽ với Giáo Xứ và cộng đồng địa phương để cung cấp một môi 

trường học tập chào đón, đầy thách thức và hấp dẫn. Không gian học tập và làm việc của chúng tôi 

hiện đại, sôi động và hấp dẫn. 

Chúng tôi có một cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển toàn diện con trẻ - tập trung rõ ràng vào 

các lĩnh vực Toán Học, Đọc Viết, Giáo Lý, Thể Dục và Học Tập Xã Hội và Cảm xúc. Các kỹ năng về Công 

nghệ Kỹ thuật số cũng được phát triển thông qua một chương trình iPad có nguồn lực tốt. 

Chúng tôi có khoảng 350 học sinh từ Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 6, với hai lớp ở mỗi cấp. Các nhân viên 

làm việc theo nhóm một cách chặt chẽ để đảm bảo chúng tôi cung cấp một chương trình giảng dạy 

toàn diện đáp ứng nhu cầu của học sinh trong mọi lĩnh vực học tập. 

Phương châm của trường, Thiên Chúa Yêu Chúng Ta, Chúng Ta Hãy Yêu Thiên Chúa nói về tình yêu 

vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta và sự cam kết của cộng đồng nhà trường với 

nhau để làm chứng cho phúc âm qua lời nói và hành động của chúng tôi. 

 Chúng tôi có một cộng đồng nhà trường đa dạng và phong phú, với các học sinh đến từ giáo xứ địa 

phương và các khu vực xung quanh. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng đa văn hóa của chúng tôi và 

chúng tôi khuyến khích sự tôn trọng, chấp nhận và hòa nhập của tất cả. Nhiều năng khiếu và tài năng 

của mỗi thành viên trong cộng đồng nhà trường được thừa nhận và tôn vinh như một phần của bản 

sắc Công Giáo của chúng ta. 

Học sinh được khuyến khích có tiếng nói trong đời sống học đường, trong học tập, trong chơi đùa 

và trong xây dựng cộng đồng và các mối quan hệ. 

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với phụ huynh để thu hút họ tham gia vào việc học tập của con họ cũng 

như lôi kéo họ tham gia vào việc xây dựng cộng đồng. 

Các nhân viên của trường St Bernadette mang sự tinh thông, kinh nghiệm và nhiệt tình vào học tập 

và đời sống của ngôi trường này. Liên tục học tập chuyên môn là ưu tiên hàng đầu và tất cả nhân 

viên đều có cơ hội học hỏi với phương pháp tiếp cận toàn trường. 

Chúng tôi cố gắng giao tiếp một cách hữu hiệu với cộng đồng của chúng tôi bằng cách sử dụng nhiều 

nền tảng khác nhau. Tôi hoan nghênh sự phản hồi và thông tin liên lạc của quý vị khi chúng ta xây 

dựng các mối quan hệ cho việc học tập tại trường St Bernadette. 

Là Hiệu Trưởng của Trường Tiểu Học Công Giáo St Bernadette, tôi cố gắng hợp tác lãnh đạo và tham 

khảo ý  kiến với học sinh, gia đình và nhân viên khi chúng tôi xây dựng một cộng đồng học tập sôi 

động và hòa nhập. Chúng tôi hướng tới việc cùng nhau thực hiện dự kiến và giá trị của chúng tôi khi 

chúng tôi nhìn về phía trước với hy vọng và niềm vui - luôn nỗ lực cải thiện với tư cách là học viên, 

là thành viên cộng đồng và là dân Chúa. 

 

 Brendan Gill - Hiệu trưởng 
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CHI TIẾT TRƯỜNG VÀ GIÁO XỨ 

 

TRƯỜNG ST BERNADETTE 

Tên:                 Trường Tiểu Học St Bernadette  

Địa Chỉ:              2 Willey Street                                      

           North Sunshine 3020  

Điện Thoại:          9311 8872 

Email:         admin@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Web:                 www.stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Hiệu Trưởng:         Mr Brendan Gill 

 

GIÁO XỨ ST BERNADETTE 

Linh mục Giáo Xứ:     Fr John Taliana MSSP 

Điện Thoại Nhà Xứ:         9311 2977 

Điện Thư Nhà Xứ:  sunshinenorth@cam.org.au 
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BẢN DỰ KIẾN 

  

Cộng đồng Trường Công giáo St Bernadette cố gắng tạo nên một môi trường 

học tập đương đại tràn đầy niềm tin. 

Trong hiệp thông, chúng ta ca tụng và đón nhận sự đa dạng. 

Chúng ta tôn vinh lịch sử và truyền thống của chúng ta để tạo ra một tương lai 

nâng cao và truyền cảm hứng.  

Thiên Chúa Yêu Chúng Ta – Chúng Ta Hãy Yêu Thiên Chúa 
 

 

NHIỆM VỤ 

  

Bản sắc Công giáo 
Lời nói và hành động của chúng ta phản ánh đức tin, lịch sử và truyền 
thống Công giáo sống động. 

Học tập và Giảng dạy 
Mọi học viên được biết đến trong tất cả các khía cạnh của việc học, sở 
thích và tài năng của họ. 
Các học viên trải nghiệm thành công và được hỗ trợ với những kỳ vọng 
cao. 

Phúc lợi Học sinh  
Tất cả học sinh thể hiện một tư duy phát triển nơi mà các em được trao 
quyền làm chủ và chịu trách nhiệm về việc học cũng như các mối quan hệ 
của mình. 

 Lãnh đạo 
Một cộng đồng học tập coi trọng sự tin tưởng và phản hồi, đồng thời tôn 
vinh tính tập thể, hợp tác và học hỏi, để phát triển và cải thiện kết quả. 

Kết nối Cộng đồng 
Giáo viên, gia đình và các thành viên cộng đồng hợp tác đề nâng cao kết 
quả học tập và phúc lợi của học sinh. 
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NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ 

  

Tại Trường Tiểu học Công giáo St Bernadette, Sunshine North, chúng tôi nhận 

thấy nhà trường đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các nguyên tắc 

và lý tưởng dân chủ. Để nền dân chủ tiếp tục phát triển, trẻ em phải được dạy hỗ 

trợ dân chủ và thúc đẩy các nguyên tắc của nền dân chủ Úc, bao gồm cam kết: 

 

● chính phủ được bầu 

● pháp quyền 

● quyền bình đẳng cho tất cả mọi người trước pháp luật 

● tự do tôn giáo 

● quyền tự do ngôn luận và lập hội 

● các giá trị của sự cởi mở và khoan dung. 

 

Thông qua các chương trình giảng dạy và ngoại khóa, trường St Bernadette sẽ 

chuẩn bị cho con em chúng ta trở thành những công dân sẽ bảo tồn và định hình 

nền dân chủ trong tương lai. Các giá trị dân chủ sẽ được giảng dạy một cách rõ 

ràng trong chương trình giảng dạy và mặc nhiên trong trải nghiệm của trẻ về 

trường học, từ thực tế lớp học và từ những gì được dạy cho đến cách được dạy. 
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CÁC GIÁ TRỊ 

  

Chào Đón                        

Trung Thực                                  

Công Bình                                

Trung Tín                         

Tôn Trọng  

Cảm Thông  

Hòa Nhập  

Cộng Tác 
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THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG  

 8.45am    Bắt đầu học 

10.00am    Giải Lao Thực phẩm bồi dưỡng  

11.00am - 11.45am  Giờ Ăn trưa 

11.45am - 12.00pm  Ăn trưa 

2.00pm - 2.30pm  Ra chơi 

3.30pm    Ra về (Thứ Tư lúc 3.00pm) 

Tập họp toàn trường 2.30pm – 3.00pm Thứ Tư – chào đón mọi người 

Xin lưu ý - trẻ em được giám sát từ 8:30am đến 3.45pm. Vào các ngày 

thứ Tư là 8.30 – 3.15pm.  

Gìờ Văn Phòng Làm Việc - 8.30am – 4.00pm (Thứ Hai - Thứ Sáu) 

 

Các Ngày của Học Kỳ - 2023 

 

Học kỳ 1 Thứ Ba 31 Tháng Một - Thứ Sáu 6 Tháng Tư 

(TẤT CẢ học sinh bắt đầu vào Thứ Ba ngày 31 tháng Một lúc 8.45am.) 

Học kỳ 2 Thứ Hai 24 Tháng Tư – Thứ Sáu 23 Tháng Sáu 

Học kỳ 3 Thứ Hai 10 Tháng Bảy– Thứ Sáu 15 Tháng Chín 

Học kỳ 4 Thứ Hai 2 Tháng Mười– Thứ Sáu 15 Tháng Mười Hai 

Xem trang kế tiếp để biết thêm thông tin về các giờ cho Mẫu Giáo 

năm 2023  
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NGÀY HỌC CHO MẪU GIÁO NĂM 2023  

Trường học bắt đầu cho TẤT CẢ trẻ em vào Thứ Ba, ngày 31 tháng Một 2023 lúc 

8.45am. 

Ngày Giờ bắt đầu và kết thúc 

Thứ Sáu 27 tháng Một Ngày Nhân viên Tu nghiệp - NGHỈ HỌC 

Thứ Hai 30 tháng Một Ngày Nhân viên Tu nghiệp - NGHỈ HỌC 

Thứ Ba 31 tháng Một 8.45am – 3.30pm 

* Thứ Tư 1 tháng Hai MẪU GIÁO NGHỈ HỌC - ĐÁNH GIÁ 

Thứ Năm 2 tháng Hai 8.45am – 3.30pm 

Thứ Sáu 3 tháng Hai 8.45am – 3.30pm 

 * Thứ Tư 8  tháng Hai MẪU GIÁO NGHỈ HỌC - ĐÁNH GIÁ 

* Thứ Tư 15  tháng Hai MẪU GIÁO NGHỈ HỌC - ĐÁNH GIÁ 

* Thứ Tư 22 tháng Hai MẪU GIÁO NGHỈ HỌC - ĐÁNH GIÁ 

Thứ Hai 27 tháng Hai LỚP MẪU GIÁO THAM GIA TOÀN THỜI GIAN 

  

* Đánh giá Lớp Mẫu Giáo 

Vào các ngày Thứ Tư được chỉ định, các giáo viên đứng lớp sẽ tiến hành đánh giá 

lớp Mẫu Giáo. Những điều này sẽ được tiến hành từng cá nhân. 

Phụ huynh/người chăm sóc sẽ nhận được một thời gian hẹn. 

Các lớp Mẫu Giáo tham gia toàn thời gian từ Thứ Hai ngày 27 tháng Hai năm 

2023. 
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HỌC PHÍ VÀ CÁC LỆ PHÍ TRƯỜNG ST BERNADETTE 

Học phí 

Học phí cho năm 2023 là $1230.00 cho mỗi gia đình một năm. Học phí có thể 

được thanh toán theo thỏa thuận với văn phòng trường nơi quý vị sẽ được yêu 

cầu hoàn thành Kế hoạch Thanh toán Học phí phù hợp với nhu cầu của gia đình 

quý vị. 

Lệ Phí Giáo dục 

Lệ phí Giáo dục cho năm 2023 là $320.00 cho mỗi em. Khoản này bao gồm chi phí 

văn phòng phẩm, vật liệu, tài nguyên và thiết bị CNTT- phí môn học và các chuyến 

du ngoạn. 

Lựa chọn thanh toán bằng Thẻ Ghi Nợ Trực tiếp và Thẻ Tín Dụng đều được.  

Xin vui lòng lấy đơn ở văn phòng, nếu quý vị muốn thanh toán học phí với cách 

này. 

Thẻ Chăm sóc Sức khỏe (HCC) 

Để đảm bảo chúng tôi nhận được nguồn tài trợ chính xác của Chính phủ Liên bang 

và Tiểu bang, điều cực kỳ quan trọng là quý vị phải thông báo cho chúng tôi nếu 

quý vị có Thẻ Giảm giá hiện hành. Các gia đình có thẻ giảm giá đều đủ điều kiện 

để đăng ký xin Quỹ Đi trại, Bơi lội và Du ngoạn và Chính sách Phí Ưu đãi (CFP). 

Quỹ Đi trại, Thể thao & Du ngoạn (CSEF) 

Quỹ Đi Trại, Thể thao và Du ngoạn (CSEF) cung cấp các khoản thanh toán cho các 

học sinh đủ điều kiện để tham gia các buổi đi trại, thể thao và du ngoạn. 

Các gia đình có thẻ giảm giá hợp lệ hoặc cha mẹ nuôi tạm thời đủ điều kiện để 

đăng ký. Các học sinh tiểu học có đủ điều kiện sẽ được trả cho $125 mỗi năm. 

Điều này áp dụng cho tất cả các gia đình có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe. 

 

Chính sách Phí Ưu đãi (CFP) 

Các trường tiểu học MACS sẽ giảm học phí cho các gia đình học sinh gặp khó khăn 

về tài chính, nếu không các em sẽ bị cản trở trong việc tiếp nhận một nền giáo 

dục Công giáo. Nó thừa nhận sự khó khăn của các gia đình trong việc đáp ứng các 

nghĩa vụ học phí dựa theo khả năng chi trả của họ, đồng thời cung cấp một 
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phương pháp tiếp cận thích hợp để giảm học phí cho tất cả các trường tiểu học 

MACS 

Học phí ưu đãi có sẵn cho bất kỳ gia đình nào đáp ứng đủ tiêu chuẫn dưới đây 

1.  di sản Thổ dân hoặc Dân đảo Torres Strait 

2.  có HCC và đủ điều kiện cho CSEF 

3.  gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng 

4.  Có một thẻ vàng DVA 

5.  được xác định là người tị nạn và có một ImmiCard được khuyến khích 

đăng ký xin học phí ưu đãi. 

 

Mức học phí ưu đãi cho năm 2023 như sau: 

- 1 con: $780 mỗi năm ($15/tuần trong 52 tuần) 

- 2 con: $1,196 mỗi năm ($23/tuần trong 52 tuần) 

- 3 con trở lên: $1,560 mỗi năm ($30/tuần trong 52 tuần). 

Các khoản phí trên bao gồm cả học phí và lệ phí. 

 

Đơn Đăng ký cho Phí Ưu đãi sẽ được gửi đến các gia đình vào thời điểm thanh 

toán. 

 

Trả Tiền cho Trường  
Có những lúc phụ huynh được yêu cầu mua vé xổ số, câu lạc bộ sách hoặc đóng 

góp vào các sinh hoạt Ngày Truyền Giáo vv... Số tiền (đúng số tiền nếu có thể) 

phải được chuyển tiếp đến trường trong một bì thư đề rõ tên của học sinh, lớp 

học và lý do thanh toán.  
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BẢN ĐỒ TRƯỜNG HỌC 
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Nhà De Piro 

Trong tòa nhà này là không gian học tập cho lớp Mẫu Giáo. Vào buổi sáng, trẻ em 

được khuyến khích để cặp của các em trên sàn bên ngoài phòng. Khi nhạc vang 

lên, các em xếp hàng bên ngoài cửa. 

Hội trường Tiên phong 

Cuộc tập họp hàng tuần của chúng tôi được tổ chức tại Hội trường Tiên phong. 

Đây cũng là nơi chúng tôi tổ chức các buổi họp mặt toàn trường, chẳng hạn như 

lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ và Ngày của Cha. 

Trung tâm Khám phá Evodia (EDC) 

Trung tâm Khám phá Evodia là thư viện và trung tâm tài nguyên của trường. Trẻ 

em có cơ hội được mượn thường xuyên ở thư viện. Để giữ sách an toàn và sạch 

sẽ, phụ huynh/người chăm sóc được yêu cầu mua một túi thư viện trường học. 

Căn tin  

Căn tin của trường hoạt động vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và thứ Sáu phục vụ 

bữa ăn trưa và vào những ngày này từ 2:00 - 2.15pm để học sinh mua những món 

đồ nhỏ. Đơn đặt hàng bữa trưa phải được để vào thùng đặt thức ăn trưa trong 

lớp học vào mỗi buổi sáng và đưa cho giáo viên chủ nhiệm một túi giấy được viết 

các chi tiết, đặt hàng và tiền của đứa trẻ. 

Đậu xe 

Phụ huynh/Người chăm sóc được yêu cầu đặc biệt chú ý đến việc giám sát các 

con của quý vị và được yêu cầu đậu xe của quý vị và dẫn các em đến và đi từ 

trường. Hạn chế đậu xe được áp dụng ở cả Đường Willey và Đường 

Westmoreland. Các nhân viên đậu xe của Hội đồng Brimbank thường xuyên đến 

trường để phạt những người không tuân theo biển báo đậu xe. Vui lòng không 

dừng xe trên đường băng qua trường ở Đường Westmoreland, trừ khi người giám 

sát băng qua hướng dẫn làm như vậy. 

Các Cổng 

Cổng trường trên đường Westmoreland và đường Willey được khóa hàng ngày 

từ 8.45am đến 3.15pm (2.45pm vào Thứ Tư). Điểm vào duy nhất giữa những 

thời điểm này là qua Văn phòng Trường trên đường Willey. 
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THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH & NGƯỜI CHĂM SÓC TRONG TRƯỜNG 

Là phụ huynh/người chăm sóc trong Cộng đồng Trường học St Bernadette, quý vị 

có một vai trò rất quan trọng. Với tư cách là một trường học, chúng tôi ghi nhận 

những đóng góp quan trọng của quý vị và chúng tôi mong muốn được làm việc 

với quý vị trong thời gian con quý vị học tại trường St Bernadette! 

Chúng tôi muốn làm việc với quý vị cho con quý vị bằng cách:  

 đối tác bình đẳng trong học tập 

  tương tác cùng nhau cho việc  học tập của con quý vị 

 làm gương cho con quý vị về cách sống và cách học 
 

Những cách thiết thực mà chúng ta có thể làm việc cùng nhau để tham gia vào 

việc học tập của con quý vị bao gồm: 

  học với con quý vị ở nhà 

  khuyến khích việc đọc sách của con quý vị, tham gia thư viện địa phương 
với con quý vị, ghé thăm thư viện trường học của chúng tôi sau giờ học 

  dành thời gian để nói chuyện với giáo viên của con quý vị khi quý vị có lo 
lắng 

  tham gia cuộc Trò chuyện Học tập 

  phụ giúp các chương trình du ngoạn, bơi lội và thể thao 

  sử dụng Seesaw để xem tiến bộ học tập của con quý vị trong thời gian thực. 
 

Với tư cách là phụ huynh/người chăm sóc, quý vị được hoan nghênh tham gia 

vào nhiều hoạt động của trường bao gồm: 

● người trợ giúp học tập 

● gia nhập vào Nhóm Phụ Huynh Hợp Tác của chúng tôi  

● gây quỹ 

● tham dự các Buổi Phụng Vụ/Thánh lễ/Du ngoạn/Tham quan ở trường 

● cung cấp kiến thức chuyên môn của quý vị cho học sinh trong không gian học 

tập 

Tất cả phụ huynh phụ giúp trong trường phải có Kiểm tra Làm việc với Trẻ em 

hiện hành và ký vào Quy tắc Ứng xử của trường. Đơn đăng ký có sẵn trực tuyến: 

www.workingwithchildren.vic.gov.au 
  

http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/
http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/
http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/
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NGUYÊN TẮC ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP 
  

100% học sinh 100% thời gian. 

● Xây dựng năng lực của tất cả giáo viên đảm bảo một nền văn hóa chia sẻ và hỗ 

trợ lẫn nhau 

● Lãnh đạo mạnh mẽ trao quyền cho giáo viên và học sinh chỉ đạo việc học tập 

của họ 

● Học tập đích thực và kết nối với cộng đồng địa phương và toàn cầu 

● Hướng ra bên ngoài 

● Đánh giá xác thực để nghiên cứu tình huống và giảng dạy cho tất cả 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 
 

Giáo Lý 

Chương trình Giáo Lý tại trường St Bernadette bổ sung cho sự phát triển đức tin 

mà quý vị đã bắt đầu và đang tiếp tục với con quý vị. Các bài học Tìm hiểu Niềm 

tin/Đời Sống được giảng dạy ở mọi cấp lớp, với tất cả các trẻ em tham gia vào 

chương trình. Chương trình Giảng dạy được lên kế hoạch, giảng dạy và đánh giá 

phù hợp với Khung khổ Chương trình Giảng dạy Giáo lý của các Trường Công Giáo 

Tổng Giáo Phận Melbourne (MACS). Chúng tôi nỗ lực để hỗ trợ con quý vị trên 

hành trình đức tin của các em bằng cách giúp các em tạo kết nối giữa điều gì có 

liên quan trong thế giới của các em và Truyền thống Công giáo. Các học sinh được 

khuyến khích để sống theo thông điệp từ những câu chuyện kinh thánh trong 

cuộc sống hàng ngày của các em. 

 

Học tập và Giảng dạy - Chương trình Giảng dạy Victoria 

Trường St Bernadette triển khai Chương trình Giảng dạy bang Victoria. Chương 

trình giảng dạy được chỉ định để đảm bảo tập hợp kiến thức và kỹ năng được 

phát triển và chuyển sang các lĩnh vực học tập. Tại trường St Bernadette, chúng 

tôi sử dụng chương trình giảng dạy này để lập kế hoạch học tập cho học sinh, 

đánh giá sự tiến bộ và báo cáo cho phụ huynh. Chương trình học được cấu trúc 

thành các Lĩnh vực Học tập, Khả năng và Ưu tiên của Chương trình giảng dạy Chéo. 
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1) Các Lãnh Vực Học Tập 
 

Nghệ Thuật  

*Múa  *Kịch Nghệ   *Nghệ Thuật Truyền Thông 

*Âm Nhạc  *Nghệ Thuật Tạo Hình *Thiết Kế Giao Tiếp Trực Quan 

Anh Văn  

 
Giáo Dục Y Tế và Thể Dục 

 
Khoa Học Nhân Văn 

*Giáo Dục Công Dân   *Kinh Tế và Thương Mãi 

*Địa Lý     *Lịch Sử 

 
Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (LOTE) 

*Tiếng Ý 

Toán Học 

 
Khoa Học 

 
Công Nghệ 

*Thiết Kế và Công Nghệ  *Công Nghệ Kỹ Thuật Số 

 
2) Các Khả Năng 
Các khả năng này với tập hợp kiến thức và các kỹ năng riêng biệt của chúng được 

giảng dạy rõ ràng trong và thông qua việc học trong chương trình giảng dạy. 

 
* Tư Duy Phê Phán và Sáng Tạo  *Đạo Đức 

*Liên Văn Hóa     *Cá Nhân và Xã Hội 

 
3) Các Ưu Tiên của chương trình giảng dạy chéo 

Tìm hiểu về các Ưu tiên của chương trình giảng dạy chéo được đưa vào các 

lãnh vực học tập. 

    *Lịch sử và Văn hóa của Thổ dân và Dân đảo Torres Strait 

    *Sự tham gia của châu Á và Úc với Châu Á 

    *Tính bền vững 
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CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 
 
Du ngoạn 
Các chuyến du ngoạn, bao gồm đi trại và bơi lội, là một phần quan trọng của 

chương trình học và mỗi chuyến tham quan và đi trại là một trải nghiệm giáo dục 

được chỉ định để bổ sung cho việc học trong lớp. Việc tham dự các chuyến du 

ngoạn và đi trại là bắt buộc. 
 

Chương trình bơi lội 

Trẻ em ở Lớp Mẫu giáo - Lớp 4 tham gia chương trình bơi bắt buộc. Các em được 

bơi trong hồ bơi nước nóng trong nhà và được hướng dẫn bởi các huấn luyện 

viên bơi lội có trình độ. 

Trẻ em mặc đồ tắm dưới bộ đồng phục thể thao và cũng phải mang theo khăn 
tắm và đồ lót trong túi không thấm nước. Vui lòng đảm bảo tất cả quần áo và 
khăn đều được GHI TÊN RÕ RÀNG 
 
Vườn, Bếp cộng đồng và Nấu ăn 
Trường có vườn rau riêng và nhà bếp cộng đồng. Trong năm, các nhóm nhỏ trẻ 

em học cách trồng và chăm sóc vườn rau. Những gì được trồng trong vườn sau 

đó được sử dụng trong nhà bếp để tạo các cơ hội ăn uống lành mạnh cho trẻ em. 

Các em học về ủ phân, tưới nước, thực phẩm lành mạnh và ăn uống lành mạnh. 

 

Sản phẩm 

Cứ 3 năm nhà trường lại thực hiện một sản phẩm có sự tham gia của tất cả học 

sinh. Trong những năm gần đây, trường đã biểu diễn Seussical the Musical 

(2019) và The Lion King Jnr (2022). Học sinh có cơ hội thử giọng cho các phần 

khác nhau trong chương trình. Trong quá trình học hỏi, các em cũng học về các 

khía cạnh khác nhau của việc dàn dựng một sản phẩm, có thể bao gồm kể 

chuyện, văn học và thiết kế. 

 

 

 



17 

ĐỒNG PHỤC VÀ Y PHỤC NHÀ TRƯỜNG 

Tất cả các em được yêu cầu mặc toàn bộ đồng phục nhà trường, ghi rõ tên của 

các em, vì vậy nếu bị mất có thể trả lại cho các em. 

Đồng phục có thể được đặt và mua ở văn phòng. Một số đồng phục cũ cũng có 

sẵn ở văn phòng nhưng có thể bị hạn chế ở một số kích cỡ. Vui lòng kiểm tra với 

nhân viên văn phòng.  

Mùa Hè 
 

 Nón của trường màu đỏ tía có huy hiệu  
 Quần ngắn xám đậm 
 Áo sơ mi trắng ngắn tay có huy hiệu      
 Vớ trắng hoặc vớ đỏ tía. 
 Giày da đen  
 Áo ấm màu đỏ tía có huy hiệu nhà trường. 
 Áo đầm nhà trường 
 Phụ kiện cho tóc chỉ là màu trắng, đen hoặc đỏ tía. 

 Mùa đông 

 Quần dài xám đậm 
 Áo đầm màu xám và vớ màu đỏ tía 
 Áo sơ mi trắng tay dài có huy hiệu 
 Áo ấm màu đỏ tía có huy hiệu nhà trường 
 Giày da đen với tất trắng hoặc đỏ tía 
 Áo khoác 

Đồng Phục Thể Thao  

 Áo polo trắng ngắn tay hoặc dài tay có huy hiệu. 

  Quần ngắn màu đỏ tía  

 Quần thể thao 

 Áo ấm có huy hiệu.  

 Giày thể thao cột giây  

 Vớ trắng hoặc đỏ tía 
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 Các phụ kiện khác 

  Nón len nhà trường 
  Cặp đi học - màu đỏ tía với huy hiệu trắng - BẮT BUỘC 
  Túi thư viện - màu đỏ tía với huy hiệu trắng - BẮT BUỘC 

 

DỰ KIẾN ĐỒNG PHỤC 

 
 Các bộ đồ thể thao và giày thể thao thuộc về đồng phục thể thao và chỉ được 

mặc vào những ngày thể thao. 
 Bất cứ lúc nào tóc cũng phải gọn gàng. Tóc dài ngang vai phải buộc lại phía 

sau. Buộc tóc phải dùng đồ cột tóc màu đỏ tía, đen hoặc màu trắng. Tóc phải 
phù hợp với tiêu chuẩn xã hội và sức khoẻ. 

 Mỹ phẩm ví dụ sơn móng tay, không được trang điểm khi đến trường. 
 Chỉ bông tai đeo sát tai hay khoen tai và đồng hồ là những trang sức được 

chấp nhận (chỉ một chiếc cho mỗi tai) 
 Nếu học sinh không thể mặc đồng phục vì bất cứ lý do nào, yêu cầu quý vị 

phụ huynh/người giám hộ viết một lá thư cho giáo viên biết.  
 

Chính Sách Đội Nón 

Suốt Học Kỳ 1 và cho đến cuối tháng Năm và bắt đầu từ ngày 1 tháng Chín đến 

cuối Học Kỳ 4, các học sinh bắt buộc phải đội nón khi các em ra bên ngoài vì 

trường chúng ta là Sunsmart School. Những học sinh này không đội nón sẽ không 

được chơi ngoài nắng và sẽ được yêu cầu chơi ở những nơi có bóng mát của sân 

trường. Xin lưu ý không được phép đội các loại nón khác. 

 

Đồ Vật Thất Lạc 

Yêu cầu phụ huynh viết tên con trẻ rõ ràng trên các vật dụng quần áo của con 

mình. Hãy tập cho con quý vị tự trông coi đồ đạc của mình. Đồ vật thất lạc được 

để trong một cái giỏ ở khu vực hành chánh và quý vị có thể kiểm tra với văn phòng 

bất kỳ lúc nào nếu con quý vị bị mất thứ gì đó. 
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 AN TOÀN, PHÚC LỢI VÀ SỨC KHỎE TRẺ EM 

Sự an toàn của trẻ em trong sự chăm sóc của chúng tôi là vô cùng quan trọng đối 

với toàn bộ cộng đồng trường St Bernadette. Bất cứ ai vào trường giữa 8.45 am 

đến 3.15 pm đều phải đi vào ngang qua văn phòng nhà trường. Nếu quý vị cần 

đón con mình trước giờ ra về, thí dụ, cho một cuộc hẹn/khẩn cấp, quý vị phải 

thực hiện việc này tại văn phòng đảm bảo rằng quý vị đã đăng xuất con quý vị 

đúng cách. Hãy đảm bảo văn phòng được thông báo về tất cả các thành viên đón 

con quý vị vào cuối ngày học. Để đảm bảo chúng tôi tuân theo luật pháp mới liên 

quan đến “An Toàn và Phúc Lợi Trẻ Em” tất cả các phụ huynh muốn phụ giúp 

trong trường học hoặc ở các buổi du khảo cần phải có một thẻ Kiểm Tra Làm Việc 

Với Trẻ Em hiện hành và phải ký vào Bộ Luật Ứng Xử của trường. Điều này giảm 

thiểu sự rủi ro cho tất cả các con trẻ và gia tăng tối đa môi trường an toàn cho tất 

cả con trẻ. 

Chính Sách An Toàn Trẻ Em, Chính Sách An Toàn Trẻ Em thân thiện với học sinh, 

Quy Tắc Ứng Xử Chuyên Nghiệp - Cộng đồng và Khách - Quy Tắc Ứng Xử của Học 

Sinh và Nghĩa vụ Báo cáo và Tuyên bố Cam kết An toàn Trẻ em có thể được tìm 

thấy trên mạng nhà trường: www.stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Phụ huynh có thẻ Kiểm Tra Làm Việc với Trẻ Em phải ghi trường St Bernadette 

là nơi họ tình nguyện làm. 

Vắng Mặt Ở Trường 

Sức Khỏe tốt là quan trọng cho sự tiến bộ trong việc học. Xin quý vị đừng gởi con 

trẻ đến trường nếu em không được khỏe. Vui lòng thông báo cho giáo viên/văn 

phòng bằng cách gọi điện thoại số 9311 8872 hoặc email 

admin@stbsunshinenth.catholic.edu.au trễ nhất là 9.30am để thông báo cho 

chúng tôi sự vắng mặt của con quý vị.  

 

Vắng Mặt Không Rõ Nguyên Nhân 
Việc học sinh đến trường đã trở thành một lĩnh vực được Chính phủ Victoria chú 
trọng và xem xét. Để đảm bảo an toàn và phúc lợi của tất cả học sinh, phụ huynh 
hoặc người chăm sóc, sẽ có trách nhiệm liên lạc với nhà trường vào ngày vắng 
mặt được dự kiến để thông báo hoặc cung cấp cho nhà trường một lời giải thích 
về sự vắng mặt. Điều này phải được thực hiện trước khi bắt đầu ngày học. 

http://www.stbsunshinenth.catholic.edu.au/
http://www.stbsunshinenth.catholic.edu.au/
mailto:admin@stbsunshinenth.catholic.edu.au
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 Trong trường hợp phụ huynh hoặc người chăm sóc không liên lạc với nhà trường, 
nhà trường sẽ cố gắng liên lạc với phụ huynh hoặc người chăm sóc vào sáng hôm 
đó.Trong trường hợp đầu tiên, điều này sẽ được thực hiện thông qua một tin 
nhắn tự động. Khi không nhận được hồi âm của cha mẹ hoặc người chăm sóc vào 
sáng hôm đó, một cuộc điện thoại tiếp theo sẽ được thực hiện để có một lời giải 
thích. Trong trường hợp không thể liên lạc với cha mẹ hoặc người chăm sóc, nhà 
trường sẽ cố gắng liên lạc với người liên lạc khẩn cấp được đề cử trong hồ sơ của 
học sinh. Trường hợp không có phản hồi và có những lo ngại cho sự an toàn và 
phúc lợi của học sinh việc liên lạc có thể được thực hiện với Cảnh sát Victoria. 

Đón con Quý vị ở Trường 

Hãy đảm bảo rằng con quý vị biết ai sẽ đón nó ở trường vì điều này sẽ giúp chúng 

tôi rất nhiều trong trường hợp quý vị bị chậm trễ. Nếu những thu xếp này thay 

đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thông báo về các chi tiết mới. 

Trẻ em Rời khỏi Trường 

Bất cứ lúc nào không trẻ em nào được phép rời khỏi sân trường trừ khi có cha mẹ 

hoặc (những) người được ủy quyền đi cùng. 

 

Tai Nạn/Đau Ốm 

Khi con quý vị bị đau hay bị thương trong một tai nạn, chúng tôi sẽ liên lạc phụ 

huynh (hay người chăm sóc được cha mẹ ủy thác) để đứa trẻ được đưa về nhà 

do đó điều quan trọng là tất cả những chi tiết trong hồ sơ khẩn cấp của đứa trẻ 

phải được cập nhật. Quý vị bắt buộc phải thông báo cho văn phòng biết ngay nếu 

có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, tên của người cần liên lạc vv... 
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Thúc đẩy Hành vi Tích cực 

Học sinh đạt được kết quả cao hơn trong học tập khi được ở trong một môi 

trường học tập an toàn và hỗ trợ. Hành vi Tích cực được thúc đẩy thông qua: 

 

-  chương trình Học tập Xã hội và Cảm xúc (SEL) của chúng tôi 

-  6 cách được đồng ý của chúng tôi, bao gồm: 

1. Làm theo chỉ dẫn 

2. Lắng Nghe người nói mà không ngắt lời 

3. Nói một cách thích hợp 

4. Đối xử cẩn thận với tài sản và môi trường 

5. Di chuyển an toàn xung quanh trường 

6. Giữ tay và chân cho chính mình 

- hướng dẫn về hành vi được phát triển trong mỗi không gian học tập vào 

đầu năm 

- thực hành sửa chữa tập trung vào việc sửa chữa các mối quan hệ khi mọi 

việc không như mong muốn. 

 

Chính Sách Chống Bắt Nạt 

Trường St Bernadette cung cấp một nền văn hóa tích cực, nơi mà việc bắt nạt 

không được chấp nhận, và khi làm như vậy, tất cả trong cộng đồng nhà trường sẽ 

có quyền được tôn trọng, quyền được học hoặc dạy và quyền cảm thấy an toàn 

và bảo đảm trong môi trường học đường của họ. 

 

Chính Sách Chống Bắt Nạt của nhà trường có thể tìm thấy trên trang web của 
trường, dưới “Student Wellbeing”. 
 

Ăn Lành Mạnh và Thức Phẩm Nhẹ Bồi Dưỡng Trí Não. 

Tại trường St Bernadette, chúng tôi nhắm vào việc hỗ trợ sức khoẻ và phúc lợi 
cho tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường, bằng cách cổ động ăn lành 
mạnh và hoạt động thể chất như là một phần thường lệ của ngày học. Nếu 
chúng ta cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng trường học 
lành mạnh tuyệt vời! Để hỗ trợ việc này, yêu cầu tất cả các trẻ em đem theo 
một lượng nhỏ trái cây cho giờ nghỉ giải lao của các em lúc 10am và 2pm. 
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Yêu Cầu Chủng Ngừa 

Theo luật, quý vị phải cung cấp cho nhà trường một giấy chứng nhận tình  trạng 

chủng ngừa khi ghi danh cho con của quý vị. Giấy chứng nhận này có thể có 

được bằng cách gọi điện thoại 1800 653 809 hoặc email  

   acir@medicareaustralia.gov.au hoặc ở 

www.medicareaustralia.gov.au/online 

Thuốc Men 

Nếu con quý vị cần uống thuốc ở trường, một Mẫu đơn về Thuốc men có sẵn ở 

văn phòng và phải được ghi cặn kẻ điều lượng dùng cũng như thời gian cho uống 

thuốc. Mẫu đơn này phải được cha mẹ/người chăm sóc ký tên và nhãn hiệu thuốc 

trên thuốc phải hiển thị rõ tên con quý vị và điều lượng dùng. 

 

Những Bệnh Lây Nhiễm 

Khi các trẻ em bị mắc một bệnh truyền nhiễm như bệnh Sởi Đức, bệnh Thủy Đậu 

vv..., xin hãy gọi cho trường và cho chúng tôi biết ngay lập tức để đảm bảo sự an 

toàn cho các học sinh khác và nhân viên ở trường. 

 

 Bệnh Hen Suyễn 

Nều con quý vị bị Hen Suyễn xin bảo đảm quý vị đã nộp cho trường ‘Kế Hoạch 

Hen Suyễn Thường Niên’ của con mình, đã được bác sĩ ký tên với những thuốc 

men hiện đang dùng. Các mẫu đơn có sẵn ở văn phòng. Các 

nhân viên trường đều phải thực hiện khóa đào tạo về bệnh hen 

suyễn được đổi mới hàng năm. Trường có một chính sách, kế 

hoạch hành động và quy trình cho từng con trẻ, kể cả ứng phó 

sơ cứu và lưu trữ thuốc để bảo đảm phúc lợi cho tất cả học 

sinh. Yêu cầu tất cả các học sinh bị bịnh Suyễn đem đến 

trường ống thuốc hít và đồ để xông của mình giữ trong một 

túi dán nhãn rõ ràng để trong không gian học tập. 

  

 

http://www.medicareaustralia.gov.au/online
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Bệnh Quá Mẫn 

Có nhiều học sinh ở trường bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi tiếp xúc với 

nhiều dạng thực phẩm, cây cỏ, vết  cắn hay chích. Cơ Quan Đặc Trách Chủng 

Ngừa và Dị Ứng (ASCA) không đề nghị cấm hoàn toàn một số thực phẩm nhất 

định, điều này dựa trên tiền đề cho trẻ em ở tuổi đi học, điều thiết yếu là khai 

triển những chiến lược để phòng tránh trong cộng đồng lớn hơn cũng như ở 

trường. Tất cả các nhân viên đều phải thực hiện khóa đào tạo về tính quá mẫn 

và được đổi mới hàng năm. Trường học có chính sách, kế hoạch hành động và 

quy trình cho từng con trẻ, bao gồm ứng phó sơ cứu và lưu trữ thuốc để bảo 

đảm phúc lợi cho tất cả học sinh. Xin vui lòng truy cập www.allergy.org.au để 

biết thêm chi tiết.  

http://www.allergy.org.au/
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GIAO TIẾP 

Seesaw  

Trường St Bernadette sử dụng ứng dụng Seesaw như một cặp hồ sơ kỹ thuật số 

để phát triển và chia sẻ việc học của học sinh. Seesaw là một ứng dụng cho phép 

học sinh ghi lại quá trình học tập của các em một cách độc lập bằng các công cụ 

tích hợp sẵn. Seesaw mang đến cho học sinh một nơi để truyền đạt sự hiểu biết 

về việc học của mình, được sáng tạo và học cách sử dụng công nghệ trong một 

môi trường trực tuyến an toàn. Cha mẹ và người chăm sóc có cơ hội xem các hoạt 

động học tập hàng ngày. Hồ Sơ Đánh giá Học tập trong Seesaw chứa các nhiệm 

vụ đánh giá và học tập chính bổ sung cho các báo cáo học kỳ của trẻ. 

Operoo 

Trường St Bernadette sử dụng ứng dụng Operoo để phân phối biểu mẫu, thu thập 

sự đồng ý và chữ ký cũng như chia sẻ dữ liệu y tế một cách an toàn với các nhân 

viên. Các bản tin, biểu mẫu cho phép/đồng ý, chi tiết y tế và tin tức trường học 

được truyền đạt thông qua nền tảng này. Điều quan trọng là thông tin y tế và 

khẩn cấp của con quý vị phải được cập nhật, đặc biệt là khi tham gia các chuyến 

du ngoạn và cắm trại. Operoo hỗ trợ quá trình này. 

Email của nhân viên 

Mỗi nhân viên có một địa chỉ email được cá nhân hóa và phụ huynh được khuyến 

khích sử dụng địa chỉ này để liên hệ với giáo viên hoặc nhân viên của con mình 

khi cần. Định dạng của email như sau: 

John Smith - jsmith@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Brendan Gill - bgill@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

 

Lịch và Bản tin Nhà trường 

Bản tin được gởi về nhà mỗi thứ Tư thứ nhì. Yêu cầu các phụ huynh phải chắc 

chắn họ nhận được và đọc Bản Tin. Bản tin cũng được đăng trên mạng của nhà 

trường. Các sự kiện từng ngày được liệt kê trên lịch do đó đây là cách quan trọng 

để bảo đảm quý vị biết được những gì xảy ra trong và xung quanh nhà trường. 

Bản Tin cũng sẽ thông báo cho phụ huynh biết về những tin tức quan trọng và cập 

nhật. 

Hãy chắc chắn rằng quý vị kiểm tra Operoo để biết Bản tin Nhà trường. 

mailto:jsmith@stbsunshinenth.catholic.edu.au
mailto:bgill@stbsunshinenth.catholic.edu.au
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 Bản Tin Cấp Lớp 

Bản Tin Cấp Lớp cung cấp cho gia đình một đề cương về học tập và giảng dạy cho 

học kỳ. Mỗi cấp phân phát một bản tin trong những tuần đầu tiên của mỗi học 

kỳ. Điều này cũng bao gồm: email của giáo viên, các ngày đặc biệt và các ngày Dạy 

Chuyên Ngành. 

 

Báo cáo và Trò chuyện Học tập  

Báo cáo bằng văn bản là môt tài liệu chính thức báo cáo cho phụ huynh và người 

chăm sóc về sự tiến bộ của con trẻ và được phát mỗi năm 2 lần, trong tháng Sáu 

và tháng Mười Hai. Việc học trên Seesaw bổ sung cho các báo cáo này.  

Các cuộc Trò Chuyện được sắp xếp trong suốt cả năm. Thông thường những thời 

gian này là: 1) vào đầu năm cho việc “Gặp Gỡ và Thăm Hỏi” hoặc Trò Chuyện Cấp 

Lớp; 2) vào tháng Sáu, sau khi báo cáo được phát và 3) vào tháng Mười Hai, khi 

các phụ huynh và/hoặc giáo viên có thể yêu cầu có thêm một cuộc nói chuyện về 

học tập. 

 

Nếu ở bất cứ thời điểm nào quý vị cần có phản hồi thêm về việc học của con mình, 

có thể là học tập, xã hội, xúc cảm hay hạnh kiểm của con mình quý vị có thể yêu 

cầu có một cuộc hẹn với giáo viên lớp hoặc một người lãnh đạo trong trường. 

Học Tập Ở Nhà  

Học Tập Ở Nhà công nhận rằng học tập thành công diễn ra tốt hơn hết khi con trẻ 

được tham gia, những khác biệt cá nhân của các em được công nhận và các em 

được tham gia vào các cuộc đối thoại hỗ trợ việc học tập của các em. Tại trường 

St Bernadette chúng tôi có thể tạo được sự thành công này qua sự thay đổi từ 

một mô hình bài làm ở nhà truyền thống (một kích thước phù hợp với tất cả), qua 

một mô hình ‘Học Tập Ở Nhà’ nơi mà những vật liệu và bài làm được gởi về nhà 

dựa trên việc thừa nhận nhu cầu hoc tập cá nhân và lợi ích của học sinh.  
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THÔNG TIN CHUNG 
 
Áo Khoác mặc Học Vẽ 
Xin quý vị hãy cho con trẻ một áo khoác ngoài để bảo vệ bộ đồng phục của em. 

Áo này có thể là một cái áo thun cũ rộng quá khổ đủ dài để che phủ bộ đồng phục 

của con quý vị, và áo này cũng cần phải ghi tên con của quý vị rõ ràng. 

 

Sinh Nhật  

Tại trường St Bernadette, chúng tôi biết quan trọng như thế nào để ăn mừng ngày 

đặc biệt này. Bánh sinh nhật, những gói kẹo hoặc các thức ăn khác không được 

gởi đến trường. Khi có sinh nhật của con quý vị, lớp học sẽ hát “Happy Birthday” 

và giáo viên sẽ cho các em những stickers đặc biệt.  

 

Vật sở hữu Quý giá  

Vật sở hữu mắc tiền hay ‘quý giá’ - đồ chơi, trò chơi vi tính, đồng hồ mắc tiền vv… 

không được đem đến trường. Các điện thoại di động phải được tắt và đưa cho 

văn phòng mỗi buổi sáng và lấy lại vào mỗi buổi chiều. Nhà trường không chịu 

trách nhiệm về những món đồ như thế này bị thất lạc hoặc bị mất cắp.  

 

Các Trường Trung Học. 

Một trẻ em đi học trường Tiểu Học Công Giáo không phải đương nhiên có được 

một vị trí trong trường Trung Học Công Giáo. Gia đình phải trực tiếp đăng ký vào 

Trường Trung học Công Giáo mà họ đã chọn. 

Thời gian cho việc ghi danh lớp 7 năm 2023 chưa được thông báo để ghi danh vào 

Trường Trung Học Công Giáo mà họ chọn. 

 

Khăn Giấy 

Xin quý vị hãy cho con mình đem đến trường 2 hộp khăn giấy lớn trong ngày đầu 

tiên và những hộp khăn giấy này sẽ được giữ cho các em dùng trong lớp. 
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Chăm Sóc Trước và Sau Giờ Học: Camp Australia 

 
Chăm Sóc Trước Giờ Học hoạt động từ 6.30am đến 8.30am và Chăm Sóc Sau Giờ 

Học từ 3.30pm (thứ Tư 3.00pm) đến 6.00pm. Có sẵn chỗ thường xuyên hoặc 

không cố định. 

 

Camp Australia sắp xếp và điều hành chương trình Ngoài Giờ Học. Địa chỉ liên lạc: 

1300 105 343 or www.campaustralia.com.au 

 

 

 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trong tập sách này, vui 

lòng liên hệ với trường qua số  

93118872 hoặc gửi email tới admin@stbsunshinenth.catholic.edu.au. 

 

THIÊN CHÚA YÊU CHÚNG TA - CHÚNG TA HÃY YÊU 

THIÊN CHÚA 

 

ST BERNADETTE - CẦU CHO CHÚNG TÔI 

http://www.campaustralia.com.au/
http://www.campaustralia.com.au/

