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Trường  

St Joseph 

Cửa hàng Đồng phục 

Mở cửa vào Thứ Hai và Thứ Sáu từ 

8g30 đến 9g30 sáng 

 

Nhóm Sinh Hoạt Thiếu nhi 

Thứ sáu - 10g sáng đến 11g30  

 

Chăm sóc Ngoài Giờ Học 

Hàng ngày   

6g30 đến 8g30 sáng  

và 3g đến 6g tối  

Thứ ba 2g45 trua đến 6g tối  

 

Cần giữ chỗ truớc 

ĐT di động:   0437 863 067 

 

Giáo xứ St. Maximilian Kolbe  

Linh mục -  Cha Marek Ptak CR 

Điện thoại:   (08) 8447 3223 

Email:  stmax@ottowayparish.com 

 

Thánh lễ 

Thứ bảy 6g30 tối 

Chủ nhật 8g30 sáng Anh ngữ & 

10g30 sáng Ba Lan ngữ  

Thứ Tu 6g30 tối Anh ngữ & Ba Lan 

ngữ 

Trừ Thứ Ba 

(xin hỏi lại Giáo xứ)   

Trong khu vực  

TIỂU HỌC Sơ Cấp 

chúng em cố gắng... 

Chúng ta nhìn nhận là truờng chúng ta nằm trong đất nuớc Kaura. Chúng ta ghi ơn và tôn kính nguời Kaurna 

là những nguời tiếp tục gìn giữ đồng bằng Adelaide và tỏ lòng tôn kính các bậc Truởng thuợng trong quá khứ 

lẫn hiện tại.  



Tin của Hiệu Trưởng 

Chào mừng mọi người 

Đầu năm học là khoảng thời gian đặc biệt đối với trẻ em và gia đình, đặc biệt là những trẻ em lần đầu tiên đi học hoặc được chuyển từ một trường khác đến 
trường St Joseph. Ở lớp Mầm non, tôi rất hân hạnh chào đón các học sinh sau: 

Ariana, Bảo Hân, Bonnie, Glyzelle, Mikaela, Alisha, Iris, Ageil, Isabel, Taylor, Edith, Romy, Oscar-Phong, Oscar và Ashton. 

Trong lớp Mẫu giáo, tôi rất hân hạnh chào đón các học sinh sau: Sarah, Bilal, Jack, Adam, Kym, Maverick, Jhazmine, Aarjen, Makeme, Brianna, Emelia, 
Curtricia, Annie, Denzel, Bryson và Dinh-Kein. 

Tôi hân hoan chào đón các học sinh sau ở các lớp học cao hơn trong toàn trường: R / 1W Selena, 2/3 D Khang, 3/4 H Campbell, 4/5 P Oliver, 5/6 S Wynter 
và Bradey. 

Tôi hy vọng rằng những kinh nghiệm học tập của các em tại St Joseph sẽ khuyến khích tinh thần học tập và óc tò mò của các em. Tôi cũng hy vọng rằng gia 
đình của các em sẽ cảm thấy kết nối với con cái của mình học tập và phát triển, và sự hợp tác của chúng ta với họ sẽ lâu dài và phong phú. 

Những khởi đầu mới 

Tất nhiên, đối với mọi trẻ em và thiến niên việc trở lại trường trong năm nay cũng mang đến cảm giác về một sự khởi đầu mới. Mỗi cấp lớp năm mới là một 
trải nghiệm khác nhau cho tất cả trẻ em và cơ hội kết bạn và đặt mục tiêu mới. Tương tự, là các nhà giáo dục, khi năm học mới này bắt đầu, chúng ta có 
một cơ hội khác để trở thành nhà lãnh đạo hoặc giáo viên mà chúng ta mơ ước trở thành. Tôi hy vọng rằng, về cá nhân và tập thể, chúng ta có thể tiếp tục 
phát triển và chuyển biến như những nhà giáo dục, được nuôi dưỡng bởi đức tin và sự quyết tâm của chúng ta để làm cho công tác giáo dục thực sự có 
tính cách giải phóng cho trẻ em và thanh thiếu niên. 

Khi chúng ta bắt đầu năm học mới này, có rất nhiều điều khiến khích lệ cho chúng ta. Trong học kỳ 1, trẻ em sẽ được trải nghiệm toàn trường các sinh hoạt 
như Tham quan bơi lội, Thứ ba Shriver, Thứ tư Lễ Tro, Ngày lễ bồn mạng Thánh Joseph, Ngày Hòa Hợp và Ngày Thể thao cùng với các chuyến tham quan 
và du ngoạn với lớp. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là năm 2020 mang đến cho chúng ta cơ hội củng cố chất lượng giáo dục mà chúng ta cung cấp - một nền giáo dục Công giáo 
thực sự - để trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên tính tự giác hơn, có kỹ năng tư duy trong suy đóan và tinh thần sẵn sàng và có thể thực hiện vị trí của 
họ trong xã hội như một nhà lãnh đạo cho các thay đổi trên thế giới. 

Trong một tin tức khác, tôi vui mừng thông báo rằng trong Tuần 9 của Học kỳ 4, 2019, ông Cristian Morgado đã giành được một vị trí giảng dạy thay thế 
toàn thời gian tại Trường Semaphore cho năm 2020. Chúng tôi chúc Cristian khỏe mạnh và cảm ơn về dịch vụ mà ông đã cung cấp cho cộng đồng trường 
St Joseph Ottoway. 

Âm nhạc / Kịch nghệ và Giáo dục thể lực sẽ trở thành môn học chuyên môn vào năm 2020 với nhân viên APRIM Simon McCullough giảng dạy môn Âm 
nhạc / Kịch nghệ vào thứ Sáu và Maddie Merenda giảng dạy môn Giáo dục thể chất vào thứ năm. Janine Meyer trở về sau thời gian nghỉ sanh để tiếp tục 
vai trò bán thời gian (0,2), giảng dạy môn Ngôn ngữ Chuyên gia (tiếng Pháp) vào các ngày thứ Sáu. 

Bà Maria Coleman sẽ tiếp tục quản lý và giám sát Trung tâm Gabby Hamlyn (Thư viện) vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm từ 8g30 đến 8g45 sáng 
để học sinh và phụ huynh sử dụng trước giờ học trong khi cô Tracey Katsoulis sẽ đảm nhận vai trò quản thủ thư viện trong năm học. 

2020 Nhân viên và cấu trúc lớp học 

Dưới đây là một phác thảo về cơ cấu nhân sự năm 2020 của chúng tôi: 

Shaun O’Leary: Hiệu trưởng, Trưởng nhóm Giảng Dạy và Học Tập: môn Số học và STEM 

Simon McCullough: Trợ lý Hiệu trưởng môn Bản sắc Tôn giáo (0.6), Quản trị (0.2), giáo viên môn Âm nhạc / Kịch nói Chuyên môn (0.2) 

Louise Moody: Lãnh đạo môn Giảng Dạy và Học Tập: Anh ngữ là ngôn ngữ bổ sung, môn Văn học và Thư viện, Điều phối viên Giáo dục Hội nhập 

Điều hợp viên lớp Mầm non: Maddie Merenda (Học kỳ 1 & 2) / Catherine Crosbie (Học kỳ 3 & 4: sẽ xác nhận sau). 

Lớp R / 1 Giáo viên Lớp: Fran Wanders  

             Lớp R / 1 Giáo viên Lớp: Malama Theodosi 

Lớp 2/3 Giáo viên Lớp: Natalie Doyle  

             Lớp 3/4 Giáo viên Lớp: Ben Higgins 

Lớp 4/5 Giáo viên Lớp: Matt Pick  

             Lớp 5/6 Giáo viên Lớp: Jane Smith 

Giáo viên Chuyên môn Pháp văn (0,2): Janine Myer  

             Giáo viên Chuyên môn Giáo dục thể lực (0,2): Maddie Merenda 

Các sự kiện sắp tới 

Tôi đặc biệt muốn chú ý phụ huynh vào các sự kiện sau: 

Buổi tối Thông tin phụ huynh & Đại hội Thường niên Hội đồng quản trị Thứ Hai 10 tháng 2. 

Bưởi họp này sẽ liên quan đến việc giáo viên lớp phác thảo các chương trình và nội quy lớp học của họ. Đây là cơ hội để phụ huynh gặp gỡ giáo viên và 
nghe về các sinh hoạt trong lớp và những phương cách mà họ có thể hỗ trợ con em ở nhà. Trong buổi tối này, tôi sẽ trình bày Báo cáo ĐHTN trong Hội 
trường trường, chia sẻ về thành tích học tập của chúng tôi trong năm 2019 và kế hoạch tương lai của chúng tôi. Thân mời tất cả các gia đình tham dự. Vui 
lòng tham khảo thông báo gửi về nhà cho tất cả các gia đình vào Thứ ba 28 tháng 1 để biết thêm thông tin. 

Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn Phụ huynh / Giáo viên cũng sẽ diễn ra trong Tuần 9 của học kỳ này. Nhiều thông tin sẽ được gởi về cho phụ huynh cận với 
ngày này. 

Ngày học sinh được nghỉ học - Thứ Sáu 6 tháng 3 

Các giáo viên của chúng tôi sẽ tham gia vào việc học tập chuyên môn là một phần của Chương trình Năng lực Văn hóa Thổ dân được cơ quan Giáo dục 
Công giáo Nam Úc ttồ chức. Chương trình nhằm tăng cường khả năng chuyên môn của giáo viên trong việc giảng dạy các nền văn hóa Thổ dân và Người 
vùng eo biển Torres như một phần của chương trình Giáo dục Bản địa của chúng tôi. OSHC sẽ mở cửa cho các gia đình cần dùng dịch vụ trong ngày này. 
Đặt chỗ trước là rất cần thiết vì vậy vui lòng gặp bà Mieke nếu quí vị cần đặt chỗ. 

Thứ Tư Lễ Tro - Thứ Tư 26 tháng 2. 

Với tư cách là toàn trường, chúng ta sẽ cùng tham gia với cộng đồng giáo xứ trong Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro trong Nhà thờ Thánh Maximilian Kolbe. Thân 
mời quí phụ huynh tham gia với chúng tôi trong thánh lễ này. 

Ngày lễ Bổn mạng Thánh Joseph - Thứ Năm 19 tháng 3. 

Với tư cách toàn trường, chúng ta sẽ cùng tham gia với cộng đồng giáo xứ trong Thánh lễ Ngày Thánh Joseph trong Nhà thờ Thánh Maximilian Kolbe. Thân 
mời toàn thể phụ huynh tham gia với chúng tôi trong buổi lễ này này. Thông tin chi tiết về buổi lễ sẽ được chuyển về ccho quí vị gần đến thời gian này. 

Ngày Thể thao - Thứ Sáu 27 tháng 3. 

Ngày hội thể thao năm nay sẽ được tổ chức tại Câu lạc bộ Điền kinh Port Adelaide. Nó hứa hẹn sẽ là một ngày tuyệt vời đầy niềm vui cho tất cả trẻ em của 
chúng ta. Thông tin chi tiết sẽ được chuyển về cho phụ huynh gần đến thời gian này. 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Tập Họp toàn trường 

Một sinh hoạt cộng đồng khác của chúng tôi tại St Joseph là các buổi tập họp toàn trường của chúng tôi. Các buổi tập họp toàn trường sẽ diễn ra trong các 
tuần 1, 5 và 11 trong học kỳ này vào thứ Sáu lúc 8g45 sáng. Chúng tôi khẩn khỏan mời Phụ huynh tham dự các buổi tập họp khi chúng ta kỷ niệm việc học 
tập và làm việc cùng nhau. 

Bản sắc Công giáo 

Sau đây là các nguồn cấp dữ liệu twitter từ Giáo hoàng Francis: 

 Chúa cần những người mang sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài vào thế giới 

 Chúa yêu thương chúng ta theo cách xóa tan mọi sự cô đơn và cô lập 

 Chúa Thánh Thần, Đấng duy trì Giáo hội, trở lại với chúng ta, dạy chúng ta sự hiệp nhất, đổi mới tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta yêu 
thương như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta 

 Đừng bao giờ quên quy tắc vàng này: “Hãy làm cho người khác những gì mà bạn muốn họ cho bạn” (Mt 7,12) 

Những thông điệp từ Giáo hoàng hiện tại của chúng ta nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc đánh giá tất cả những người chúng ta tiếp xúc trong 
suốt cuộc đời. 

Tin tức về Giáo trình 

Tôi xin kèm theo đây hai bài toán mà phụ huynh có thể thực hiện với con / các con em của mình. 

Các bài tập toán học trong tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Bạn thấy một bảng hiệu trên một cửa sổ cửa hàng. Hãy ghi lại những gì được ghi có nghĩa với bạn bằng nhiều cách khác nhau có thể được. 

Lớp 4-6 

Hai phân số cộng vào để thành ¾. Hãy liệt ra càng nhiều khả năng càng tốt cho thấy hai phân số đó có thể là gì. 

Chúc quí vị vui vẻ giải toán. 

Đọc sách là một lĩnh vực học tập cốt lõi khác tại Trường St Joseph. Giáo viên của chúng tôi sử dụng một bộ thực hành đã được thống nhất quanh việc trẻ 
em phát triển kỹ năng đọc sách, kiến thức và sự hiểu biết. Những thực hành này định hình các chương trình đọc sách của chúng tôi trong toàn trường. 

Dưới đây là một số phương cách mà phụ huynh có thể thử làm ở nhà để hỗ trợ con em học tập: 

        khuyến khích và tạo mô hình đọc sách trong nhà 

        lắng nghe con bạn đọc các tài liệu đọc của chúng và đặt các câu hỏi cụ thể liên quan đến những gì chúng đọc được 

        đọc sách với con em của bạn 

        chia sẻ những gì bạn đang đọc với con của bạn 

        đọc cho con bạn một câu chuyện trước khi đi ngủ 

        nói chuyện với con bạn về các tình huống khác nhau mà bạn thấy mình trải qua mà bạn bị buộc phải đọc một bài văn. 

Chúc quí vị đọc sách vui vẻ. 

Ăn uống đúng cách rất tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta. Não cần các chất dinh dưỡng giống như tim, phổi và cơ bắp của chúng ta. Tại 
trường St Joseph, trẻ em được khuyến khích mang theo thực phẩm lành mạnh đến trường để ăn hàng ngày, với nhiều lớp học dừng lại trong ngày để có 
thời gian ăn nhẹ Brain Food. Bánh mì nguyên hạt, trái cây và rau quả tươi dễ sắp xếp Thực phẩm bổ não cho trẻ em nên ăn thường xuyên. 

Hãy thưởng thức. 

Giảng Dạy và Học tập 

Đầu học kỳ này, tôi dự định gặp các giáo viên để có những cuộc trò chuyện chuyên nghiệp về trường học của chúng ta, những gì chúng tôi muốn làm và các 
lĩnh vực trọng tâm của chúng tôi trong năm 2020. Kinh nghiệm lãnh đạo của tôi cùng với sự phát triển chuyên môn của tôi đã dạy cho tôi tầm quan trọng khi 
các giáo viên có tầm nhìn chung, làm việc hợp tác và dựa trên thực tiễn giảng dạy của họ về dữ liệu và nghiên cứu hiện đại. Quan trọng nhất là các nhà giáo 
dục, chúng ta cần có sự kết nối của con người và phát triển mối quan hệ tin cậy tích cực với mỗi trẻ. Khi những lĩnh vực chính này là hiển nhiên, chúng ta 
thấy tác động lớn nhất đến việc cải thiện kết quả học tập và phúc lợi của học sinh. 

Năm 2018, nhân viên đã phát triển ba tài liệu quan trọng để hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập toàn trường. Tài liệu về Nguyên tắc sư phạm của chúng tôi 
rõ ràng nêu ra cách chúng tôi giảng dạy tại trường St. Joseph, trong khi các tài liệu về các Phương pháp Thực hành được đồng ý về Văn học và Số học của 
chúng tôi thảo ra những gì sẽ được dạy trong các lĩnh vực tiếng Anh và Toán học. 

Năm 2019, nhân viên đã xây dựng một Kế hoạch Hành động và Tầm nhìn STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), một kế hoạch Hành động 
xung quanh việc Chuyển đổi sinh thái và Quan điểm về tính bền vững cho trường học cùng với Tầm nhìn học tập phản ánh giáo dục Công giáo Nam Úc. 5 
tài liệu này cùng với Chương trình giảng dạy của Úc sẽ thông báo cho các chương trình giảng dạy và học tập của chúng tôi trong cả năm 2020 và trong 
tương lai. 

Vào năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục có các khối Văn học và Số học riêng biệt trong trường; thời gian không bị gián đoạn trong đó việc giảng dạy và học tập 
trung vào việc phát triển sự hiểu biết, kiến thức và kỹ năng của trẻ em trong các lĩnh vực quan trọng của đời sống học đường. 

Giáo dục Tôn giáo là một lĩnh vực học tập quan trọng khác trong trường chúng ta. Trẻ em thường xuyên có cơ hội phát triển cá nhân mối quan hệ với Chúa 
thông qua việc tham gia kinh nghiệm cầu nguyện, học cách sống đức tin tràn đầy cuộc sống được thông báo qua thánh thư, tiếp cận với những người có 
nhu cầu trong cộng đồng của chúng ta, tạo ra ý thức cộng đồng trong các lớp học và trên toàn trường, chứng kiến tình yêu của Chúa đối với tất cả các sinh 
vật trên Trái đất và nhận ra mỗi chúng ta là những món quà độc đáo được tạo ra từ hình ảnh và chân dung của Thiên Chúa. 

Tất nhiên, có nhiều lĩnh vực khác mà chúng tôi tập trung vào tại trường St. Joseph, tuy nhiên những lãnh vực được đề cập ở trên là không thể thiếu đối với 
chúng tôi. 

Nếu quí vị muốn biết thêm thông tin, vui lòng gặp giáo viên lớp của con em mình hoặc một thành viên trong nhóm lãnh đạo. 

Là một giáo viên, chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn thiện Kế hoạch cải thiện hàng năm 2020 mà tôi sẽ bàn thêm trong các bản tin sắp tới. 

Đề cử hội đồng trường năm 2020 

Việc đề cử hiện đang mở ra cho các thành viên của cộng đồng trường học, những người muốn phục vụ trong hội đồng trường vào năm 2020. Hội đồng 
trường đóng một vai trò rất giá trị trong việc quản trị trường học. Hội đồng quản trị cũng cho phép phụ huynh có tiếng nói trong việc định hướng các chiến 
lược cho trường. 



Khả năng phục hồi là gì? 

Khả năng phục hồi đề cập đến khả năng quản lý các yếu tố gây căng thẳng và những thử thách hàng ngày. Khả năng phục hồi cho phép mọi người thay 
đổi liên tục theo tình trạng tâm thần liên tục theo hướng tốt cho sức khỏe tâm thần. Một đứa trẻ hoặc một người trẻ tuổi có tính kiên cường có thể phụ 
thuộc vào nhiều thứ và có thể thay đổi tùy thuộc vào tình huống của họ. Điều quan trọng, các tình huống hoặc sự kiện đạc biệt mà một đứa trẻ hoặc một 
người trẻ có thể thấy là khó khăn mà người khác có thể lại  không. 

Một đứa trẻ hoặc một người trẻ có khả năng phục hồi có thể: 

· Lạc quan 

· Sử dụng khả năng tự nói chuyện tích cực để khuyến khích 

· Có ý thức tích cực về bản thân 

· Xác định và bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của họ 

· Không trốn tránh những cảm xúc mạnh mẽ 

· Có các chiến lược hữu ích, phù hợp với lứa tuổi để quản lý cảm xúc khi buồn bã 

· Sắp xếp lại kế hoạch của họ để giải quyết một tình huống bất ngờ 

· Có ý thức của cơ quan hoặc trách nhiệm 

· Tiếp tục cố gắng làm một cái gì đó không làm được và dùng phán đoán của mình để dừng lại đúng lúc 

· Giữ ý thức về mục đích hoặc hy vọng cho tương lai 

· Chủ động xin giúp đỡ khi cần đến 

· Cảm nhận cảm giác gắn bó với gia đình, cộng đồng học tập của họ và học tập. 

Để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể giúp xây dựng khả năng phục hồi ở trẻ, hãy truy cập Be You (trước đây là Beyond Blue) https://beyou.edu.au/fact-
sheet/development/brain-development 

Ứng dụng Skool Bag 

Để cập nhật những gì đang diễn ra trong trường chúng ta cùng với các sự kiện sắp tới của trường tại sao không tải xuống Ứng dụng Skoolbag từ App 
Store trên điện thoại di động của bạn. Sau khi tải xuống, chỉ cần tìm kiếm trường St Joseph, Ottoway và thêm vào trang Skoolbag của bạn. Nhiều gia 
đình của chúng ta hiện đang sử dụng Ứng dụng Skoolbag để cập nhật những gì đang diễn ra trong trường. 

Ngoài ra, trang web của trường chúng ta liên kết News and Events được cập nhật thường xuyên để giúp các gia đình của chúng ta theo kịp những gì 
đang xảy ra trên toàn trường. 

Đội nữ Câu lạc bộ bóng đá quận Port 

Câu lạc bộ bóng đá quận Port đang kêu gọi tất cả các bé gái Junior đến và thử chơi bóng đá trong năm 2020. Không cần có kinh nghiệm. Các vị trí có 
sẵn trong Đội thiếu niên: Dưới 10 tuổi, Dưới 12 tuổi, Dưới 14 tuổi và Dưới 16 tuổi. 

Kể từ khi Junior Girls Football bắt đầu vào năm 2018, câu lạc bộ đã gặt hái được nhiều thành công. Năm 2018, những cầu thủ dưới 12 tuổi và dưới 16 
tuổi là Dẫn đầu. Năm 2019, những cầu thủ dưới 16 tuổi đã hoàn thành Á quân. 

Để biết thêm thông tin hãy gủi email: pdfcjunencies@gmail.com 

Giờ mở cửa của OSHC 

Xin nhắc lại rằng OSHC hiện đang mở cửa từ 6g30 mỗi sáng để thích hợp cho những gia đình bắt đầu làm việc sớm. Hy vọng rằng việc tiếp tục mở dịch 
vụ vào lúc 6g30 mỗi sáng sẽ hỗ trợ các gia đình lao động của chúng ta đáp ứng cả công việc của họ đồng thời đảm bảo chất lượng chăm sóc cho con cái 
của họ. 

Xin Chúa tiếp tục ban phước cho tất cả các gia đình của chúng ta trong suốt năm 2020. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị 

Shaun O’Leary. 

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Lịch của trường 

Học kỳ 1 , 2020 

Tháng Hai  Tháng Ba  Tháng Tư 

10 Họp Phổ biến Tin Tức cho Phụ huynh/AGM  

5.30 đến 6g15—Preschool, R/1T & R/1W 

6.15 đến 6g45  Họp Đại Hội Thường niên 

6.45  đến 7g30 Lớp 2/3 đến Lớp 5/6 

 

6 Ngày Học sinh được nghỉ học 

 

8 

Kỷ nieệm Tuần Thánh và các lễ 

cầu nguyện. (Trong sân trường 

và hội trường Tenison Woods )  

24 Họp Hỗi đồng Quản trị trường @ 5g30 tối  17 Thánh lễ Tòan trường  - Lễ Bổn mạng Thánh Patrick  

10g00 sáng 
 9 Thứ năm tuần thánh -  Ngày 

cuối Học kỳ 1  -  12g30 trưa 

chấm dứt 

26 Thánh lễ toàn trường -  Thứ Tư Lễ Tro 10g sáng  19 Thánh lễ Tòan trường  - Lễ Bổn mạng Thánh  Joseph  

10g sáng 
 10 

Thứ sáu Tuần thánh - Trường 

đóng cửa 

   23 to 25  Phỏng vấn Phụ Huynh Giáo viên  Học kỳ 2 2020  

   25 Thánh lễ Tòan trường  - Lễ Thăng Thiên 10g sáng  
27 

Ngày đầu Học kỳ 2 - 8g45 

sáng 

   27 Ngày Thể Thao    

   30 Thứ sáu tuần thánh - Trường đóng cửa    



Tin của APRIM  

 Tôi muốn đề cử_______________________________________________  để làm trong Hội đồng Quản trị của Trường St. Joseph. 

 Chữ ký Người Đề cử __________________________________________ 

Tôi muốn ứng cử ______________________ để làm trong Hội đồng Quản trị của Trường St. Joseph năm 2020 

 Chữ ký __________________________________________ 

  

Tôi muốn ứng cử ______________________ để làm trong Hội Phụ huynh& Thân hữu Trường St. Joseph năm 2020 trong vai trò: 

                 Điều Hợp viên,    Thư ký,    Thủ quỹ hay   Nhóm viên    (xin khoanh tròn) 

 Chữ ký: __________________________________________ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020 

HỘI PHỤ HUYNH & THÂN HỮU 2020 

Chào mừng mọi người trở lại trường! Tôi hy vọng quí vị đã có một Giáng sinh tuyệt vời và đã có thể dành thời gian bên nhau như một gia đình trong những 
ngày lễ để làm những việc mà mình thích làm với nhau. 

Hội Phụ huynh và Thân Hữu: Tôi sẽ có mặt vào buổi tối Thông tin dành cho phụ huynh để trò chuyện với quí vị về việc làm tình nguyện hoặc tham gia vào 
các sinh hoạt động của Hội Phụ huynh và Thân hữu. Chúng tôi sẽ cần tình nguyện viên cho tất cả các sự kiện cộng đồng và các buổi du ngoạn. Ví dụ, năm 
ngoái phụ huynh đã tổ chức một buổi disco tuyệt vời và Tết Trung thu. Cả hai đều là những sự kiện tuyệt hảo được cả cộng đồng yêu thích. Xin vui lòng cho 
tôi biết nếu quí vị muốn tham gia để phát triển một sự kiện cộng đồng như vậy trong năm 2020. 

 

Cần Tình nguyện viên: Sự rộng lượng của quí vị với tư cách là tình nguyện viên dù ở trong căng tin, trong các chuyến du ngoạn, hội phụ huynh và thân 
hữu, hội đồng trường hoặc bất kỳ sáng kiến cộng đồng nào khác là rất quan trọng để tạo ra một cộng đồng thân thiện và hỗ trợ mà chúng ta có. Chúng tôi 
nhận thức được là mỗi quí vị đều có cuộc sống bận rộn và vì vậy chúng tôi yêu cầu quí vị tham gia bất cứ lãnh vực nào mà quí vị có thể làm được. Tất cả 
cha mẹ, ông bà và người chăm sóc đều tự nhiên là một thành viên của Hội Phụ huynh và Thân hữu của trường St Joseph của chúng tôi, nhưng một số 
người sẽ có thể đóng góp ý tưởng và thời gian để tình nguyện. Nếu quí vị muốn trở thành một tình nguyện viên, xin vui lòng cho tôi biết. Hãy ghé qua để trò 
chuyện hoặc thoải mái gửi email cho tôi về địa chỉ điện thư sau- smccullough@stjotto.catholic.edu.au và tôi sẽ liên lạc với quí vị để bàn bạc về cách tham gia 
vào cuộc sống của trường. Tanya, Rosalie và tôi cũng có thể hỗ trợ quí vị để thực hiện các thủ tục cần thiết như xin lý lịch cảnh sát nếu quí vị cần làm việc 
với trẻ em khác ngoài con em của mình. 

Thánh lễ và Phụng vụ 

Trong học kỳ này, chúng ta sẽ kỷ niệm Thứ Tư Lễ Tro, hành trình Mùa Chay, Tuần Thánh và Phục Sinh của chúng ta. Xin hãy theo dõi ngày trong Sổ Nhật 
ký của trường để biết các Thánh lễ và Phụng vụ của chúng tôi trong suốt học kỳ. Như thường lệ chúng tôi thân mời quí vị đến dự và ăn mừng với chúng tôi 
như một cộng đồng trường học. Một số ngày được liệt kê dưới đây; 

Một số ngày lễ và Phụng vụ cho Học kỳ 1 là - (tất cả trong Giáo đường) 

Cầu nguyện cộng đồng: Thân mời phụ huynh đến để cầu nguyện cộng đồng và ăn mừng như một cộng đồng trường học. Buổi cầu nguyện của cộng đồng 
được tổ chức vào 8g45 mỗi sáng thứ Sáu trong sân trường hoặc trong Trung tâm Tenison Woods. 

Gặp mặt Buổi sáng với trà và cà phê: Chúng tôi có trà, cà phê và trò chuyện vào mỗi sáng thứ Ba từ 8g25 sáng tại khỏan sân có mái che với những chiếc 
thùng. Hãy cùng tham gia với chúng tôi càng thường xuyên càng tốt nếu có thể được. 

Chương trình Bí tích: Trẻ em muốn tham gia Chương trình Bí tích cho năm 2020/2021 sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng cách việc rước phép Bí tích 
Hòa giải vào cuối năm nay. Ngày giờ và thông tin cụ thể sẽ được gửi về nhà sớm. Vào năm 2021, cùng nhóm này sẽ tiếp tục hành trình hướng tới sự Hiệp 
thông và Chịu lễ lần đầu. Trong Giáo xứ Công giáo Ottoway, các Bí tích này được cử hành hai năm một lần. Nếu con em quí vị là người Công giáo và từ lớp 
3 trở lên và muốn tham dự chương trình này, xin vui lòng cho tôi biết hoặc hòan lại phiếu hồi báo dưới đây. 

Thứ Tư 6 tháng 3 – Thứ Tư Lễ Tro 10g sáng Thứ Hai 18 tháng 3 – Lễ Bổn mạng Thánh Patrick 10g sáng 

Thứ ba 19 tháng 3 – Lễ Bổn mạng Thánh Joseph 10g sáng Thứ Ha 25 tháng 3 – Lễ Thăng Thiên 10g sáng 

Thứ Hai 8 tháng 4 – Kỷ niệm và lễ Cầu nguyện Tuần Thánh. (Trong sân trường và Hội trường Tenison Woods)  

Chương Trình Chịu Phép Bí Tích 2020 / 2021. 

Tôi_______________________________________________, phụ huynh của ________________________________________________ 

 

trong lớp_______________________________________  Muốn cho con tôi tham dự Chương Trình Chịu Phép Bí Tích trong năm 2020 / 
2021. 

Chữ ký _______________________________________________ 

Phiếu Hồi Báo 

Gởi:  Ông Simon McCullough 

Gởi:  Ông Shaun O’Leary  




