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(xin hỏi lại Giáo xứ)   

Chúc mừng các học sinh lớp lớn của trường St Joseph năm 2021 đã được 

tặng áo Khoác Học Sinh Lớp lớn vào Thứ sáu tuần rồi. 

Chào mừng trở lại với trường St Joseph 2021! 

Sân bóng rổ  

ra sao rồi... 

Ơ hay, đến 

phiên tôi chứ 

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 

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

Michaiah, Silas, Jackson, Evalee, Julia, Patrick, Jayden, Leon, Ivy, Jackson, Lorenzo, Vĩnh Khang, Aalleyah, Joseph. 

Trong lớp Mẫu giáo, tôi hân hạnh đón tiếp các học sinh sau: Bảo Hân, David, Bonnie, Romano, Nhi, Oscar-Phong Lê, Oscar, Alisha, 
Iris Thuy, Taylor, Agiel, Isabel, Christine, Ashton, Edith. 

Tôi nhiệt liệt chào mừng các học sinh sau ở các lớp cũ trong trường: 

Lớp 2 Umar, Ayaam, Amelia Lớp 3 Jack Lớp 4 Serah, Sophie, Anh Cát, Dmitri, Savanah Lớp 5 Joel, Athan. 

Tôi hy vọng rằng những trải nghiệm của các em tại trường St. Joseph sẽ khuyến khích lòng yêu thích học hỏi và tính tìm hiểu của 
các em. Tôi cũng hy vọng rằng gia đình của các em sẽ cảm thấy được sự kết nối với việc học tập và phát triển của con em của họ 
cũng như mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với họ lâu dài và thăng hoa. 

Những khởi đầu mới 

Tất nhiên, đối với mỗi trẻ em và thanh thiếu niên quay lại trường học trong năm nay cũng cảm thấy có một khởi đầu mới. Mỗi lớp học 
trong năm mới là một trải nghiệm khác nhau cho tất cả trẻ em và là cơ hội để kết bạn mới và đặt ra những mục tiêu mới. Tương tự 
như vậy, với tư cách là những nhà giáo dục, khi năm học mới này bắt đầu, chúng ta có một cơ hội khác để trở thành người lãnh đạo 
hoặc giáo viên mà chúng ta mơ ước. Tôi hy vọng rằng, với tư cách cá nhân và tập thể, chúng ta có thể tiếp tục phát triển và phát 
triển với tư cách là những nhà giáo dục, được nuôi dưỡng bằng niềm tin và sự cam kết của chúng ta trong việc làm cho giáo dục 
thực sự giải phóng cho trẻ em và thanh thiếu niên. 

Khi bắt đầu năm học mới này, có rất nhiều điều để chúng ta vui mừng. Trong Học kỳ 1, trẻ em sẽ trải nghiệm Chuyến tham quan 
Toàn Trường của chúng tôi đến Vườn Bách thảo, Thứ Ba Shrove, Thứ Tư Lễ Tro, Chuyến Tham quan Toàn Trường Andrew Chinn, 
Lễ Bổn mạng Thánh Joseph và Ngày Hòa Giải cùng với các chuyến tham quan và du ngoạn của lớp. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là năm 2021 cho chúng ta cơ hội củng cố chất lượng giáo dục mà chúng tôi cung cấp - một nền giáo dục 
Công giáo thực sự - để trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên ý thức về bản thân hơn, có năng khiếu tư duy phản biện và sẵn sàng 
và có thể nắm giữ các vai trò của họ trong xã hội với tư cách là những nhà lãnh đạo cho thế giới mà Chúa mong muốn. 

Trong một tin khác, tôi cũng muốn chính thức chào mừng cô Jennifer Craig, cô Danielle Librandi và ông James McCarthy đến với 
cộng đồng trường của chúng ta. Jennifer và Danielle sẽ đảm nhận vai trò giáo viên Tiểu học sơ cấp cho năm 2021 trong khi James 
sẽ đảm nhận vai trò Giáo viên Thể dục Chuyên biệt trong năm nay. 

Giáo viên và Cơ cấu Lớp học năm 2021 

Dưới đây là sơ lược về cơ cấu nhân sự năm 2021 của chúng tôi: 

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

Simon McCullough: Trợ lý Hiệu trưởng về Bản sắc và Sứ mệnh Tôn giáo (0,6), Hành chính (0,2), Giáo viên Âm nhạc và Sức khỏe 
chuyên biệt (0,2) 

Louise Moody: Trưởng nhóm Giảng Dạy và Học Tập: Anh ngữ là Ngôn ngữ Bổ sung, Văn Học, Điều phối viên Giáo dục Hội nhập 

Điều phối viên Mầm non: Maddie Merenda (Học kỳ 1 & 2) / Catherine Crosbie (Học kỳ 3 & 4) 

Giáo viên lớp R / 1: Danielle Librandi; Giáo viên lớp R / 1 Jennifer Craig 

Giáo viên Lớp 2/3 Natalie Doyle; Giáo viên Lớp 3/4 Ben Higgins 

Giáo viên Lớp 4/5 Matt Pick; Giáo viên lớp 5/6 Jane Smith 

Janine Myer: Giáo viên Pháp ngữ chuyên biệt (0,2) James McCarthy: Giáo viên chuyên về Giáo dục thể chất (0,2) 

Các sự kiện sắp tới 

Lịch trình Học kỳ 1 đã được đưa vào bản tin tuần này. Tôi đặc biệt muốn lưu ý quí phụ huynh đến các sự kiện sau: 

Buổi tối Phổ biến Thông tin cho phụ huynh & Đại Hội Thường Niên của Hội đồng Quản trị Nhà trường – Thứ Hai, ngày 8 

tháng Hai. 

Trong buổi tối này các giáo viên lớp phổ biến các chương trình và các thủ tục trong lớp học của họ. Đây là cơ hội để phụ huynh gặp 
gỡ giáo viên và nghe về các sinh hoạt trong lớp và cách họ có thể hỗ trợ con mình ở nhà. Vào buổi tối, tôi sẽ trình bày Báo cáo của 
Đai hội Thường niên trong Hội trường để chia sẻ những thành tựu của trường chúng ta từ năm 2020 và những kế hoạch trong tương 
lai của chúng ta. Tất cả các gia đình đều được hoan nghênh đến dự. Vui lòng tham khảo thông báo gửi về nhà cho tất cả các gia 
đình vào Thứ Tư ngày 27 tháng Giêng để biết thêm thông tin. 

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

Thứ Tư Lễ Tro - Thứ Tư ngày 17 tháng Hai. 

Với tư cách toàn trường, chúng ta sẽ cùng với cộng đồng giáo xứ cử hành thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Nhà thờ St Maximilian Kolbe. 
Phụ huynh rất hoan nghênh tham gia với chúng tôi trong thánh lễ này. 

 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Lễ Bổn mạng Thánh Joseph - Thứ Sáu ngày 19 tháng 3. 

Toàn trường, chúng ta sẽ cùng với cộng đồng giáo xứ cử hành thánh lễ Ngày Thánh Joseph trong Nhà thờ St Maximilian Kolbe. Phụ 
huynh rất hoan nghênh tham gia với chúng tôi trong thánh lễ này. Thông tin chi tiết về ngày sẽ được gởi về cho phụ huynh gần ngày 
này. 

Ngày học sinh được nghỉ - Thứ sáu ngày 26 tháng 3. 

Giáo viên của trường sẽ tham gia học tập chuyên môn trong lĩnh vực Giáo dục Tôn giáo. APRIM Simon McCullough và tôi sẽ điều 
khiển ngày này để giáo viên tham gia vào việc phát triển hơn nữa sự hiểu biết về phụng vụ để lập kế hoạch và phát triển kinh nghiệm 
phụng vụ đương thời cho trẻ em trong lớp của họ. OSHC sẽ mở cửa cho các gia đình cần dùng dịch vụ vào ngày này. Việc giữ chỗ 
trước là điều cần thiết vì vậy vui lòng gặp Mieke nếu quí vị cần đặt chỗ. 

Buổi Tập họp toàn trường 

Một trong những hoạt động cộng đồng khác của chúng tôi tại trường St Joseph là các buổi tập họp toàn trường. Các buổi tập họp 
toàn trường sẽ diễn ra trong Tuần 1, 5 và 10 của học kỳ này vào Thứ Sáu lúc 8g45 sáng. Thân mời phụ huynh đến tham dự các buổ i 
tập họp này để chúng ta cùng nhau kỷ niệm việc cùng nhau học tập và làm việc. 

Bản sắc Công giáo 

Sau đây là các nguồn cấp dữ liệu twitter trong quá khứ của Giáo hoàng Francis: 

Đức Chúa Trời cần những người mang sự Tha thứ và lòng Thương xót của Ngài vào thế gian 

Chúa thương yêu chúng ta bằng một cách là phá tan sự cô đơn và cô lập 

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng nâng đỡ Giáo hội, xin xuống trên chúng con lần nữa, dạy chúng con sự  hiệp nhất, đổi mới tâm hồn 
chúng con, và giúp chúng con biết yêu thương như Chúa Giê-su đã dạy chúng con 

Đừng bao giờ quên đi quy tắc vàng này: "Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho bạn" 

(Mt 7,12) 

Những thông điệp này từ Giáo hoàng đương nhiệm nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc đánh giá cao tất cả những người 
mà chúng ta tiếp xúc trong suốt cuộc đời mình. 

Tin tức về chương trình giảng dạy 

Tôi kèm theo đây hai bài toán học mà phụ huynh có thể cùng con / các con của mình giải đáp. 

Các bài Toán của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Bạn thấy một bảng hiệu trong cửa sổ cửa hàng 

Hãy ghi lại điều này có ý nghĩa là gì đối với mình bằng nhiều cách khác nhau càng tốt. 

Lớp 4 đến lớp 6 

Hai phân số cộng lại để thành ¾. Hãy liệt kê càng nhiều trường hợp càng tốt về giá trị của hai phân số đó. 

Hãy vui vẻ tìm hiểu. 

Đọc sách là một lãnh vực học tập cốt lõi khác tại Trường St Joseph. Giáo viên của chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp đã được 
thống nhất về sự phát triển của trẻ em về năng khiếu đọc sách, kiến thức và sự hiểu biết. Những phương pháp này thành hình các 
chương trình đọc sách của chúng tôi cho toàn trường. 

Dưới đây là một số phương cách mà phụ huynh có thể thử ở nhà để giúp đỡ cho việc học của con em: 

      • khuyến khích và tạo khuôn mẫu cho việc đọc sách ở nhà 

      • Lắng nghe con em đọc các bài đọc của chúng và đặt những câu hỏi cụ thể liên quan đến những gì chúng đã đọc 

      • Đọc cùng con mình 

      • Chia sẻ những gì phụ huynh đang đọc với con mình 

      • Đọc cho con mình một câu chuyện trước khi đi ngủ 

      • Nói chuyện với con của mình về các tình huống khác nhau mà quí vị đặt mình trong đó khi được yêu cầu đọc văn bản. 

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ. 

Ăn uống điều độ rất tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta. Bộ óc cần các chất dinh dưỡng cũng giống như tim, phổi và 
cơ bắp của chúng ta. Tại trường St Joseph, trẻ em được khuyến khích mang thực phẩm lành mạnh đến trường để ăn hàng ngày, và 
nhiều lớp học dừng lại trong ngày cho giờ ăn nhẹ Brain Food. Bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và rau quả là những 
thực phẩm dễ quản lý Brain Foods mà trẻ nên ăn thường xuyên. 

Hãy thưởng thức. 

Tin tức của căng tin 

Trong học kỳ 4 năm 2020, Giám đốc căng tin Rebecca Allen bận họp với các nhà cung cấp để tìm kiếm các lựa chọn thực phẩm lành 
mạnh hơn cho việc phát triển thực đơn căng tin mới được lành mạnh hơn của chúng tôi để chuẩn bị ra mắt trong học kỳ này. Vì các 
lựa chọn thực phẩm lành mạnh thường tốn nhiều công sức hơn, năm nay cả Rebecca Allen và Bronwyn Robinson sẽ làm việc trong 
căng tin vào các ngày thứ năm. Rebecca cũng sẽ làm việc trong căng tin vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Do việc thay đổi thực đơn 



căng tin của trường, chúng tôi đang tìm kiếm tình nguyện viên để phụ giúp cho  Rebecca từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng các ngày 
Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu. Nếu quí vị quan tâm, vui lòng đến gặp Rebecca, APRIM Simon McCullough hoặc tôi. 

Trong một tin khác, căng tin sẽ đóng cửa vào các ngày thứ Ba vì Rebecca bận làm việc trong văn phòng chính vào ngày này. Bánh 

mì nướng phô mai làm sẵn sẽ có thể mua dễ dàng vào các ngày Thứ Ba cho trẻ em nào đến trường mà không có bữa trưa vì bất kỳ 

lý do gì. 

Giảng Dạy và Học Tập 

Đầu học kỳ này, tôi dự định gặp các giáo viên để trao đổi chuyên môn về trường của chúng ta, về những gì chúng ta biểu hiện và 

các lãnh vực trọng tâm của chúng tôi vào năm 2021. Kinh nghiệm lãnh đạo cùng với sự phát triển chuyên môn của tôi đã dạy cho 

tôi tầm quan trọng của việc nhân viên có tầm nhìn chung rõ ràng, làm việc hợp tác và dựa trên thực tiễn giảng dạy của họ qua dữ 

liệu và nghiên cứu đương thời. Quan trọng nhất là với tư cách là nhà giáo dục, chúng ta cần có sự kết nối giữa con người và phát 

triển sự tin tưởng tuyệt đối với mỗi đứa trẻ. Khi những lãnh vực chính này được thể hiện rõ ràng, chúng ta thấy tác động lớn nhất 

đến việc cải thiện kết quả học tập và phúc lợi của học sinh. 

Trong năm 2018, các giáo viên đã soạn thảo ba tài liệu quan trọng để giúp cho việc giảng dạy và học tập trong trường. Tài liệu 

Nguyên tắc Sư phạm của chúng tôi nêu rõ ràng cách chúng tôi giảng dạy tại trường St Joseph trong khi các tài liệu Thực hành Văn 

học được thỏa thuận và Thực hành Toán học được thỏa thuận của chúng tôi nêu rõ những gì sẽ được dạy trong các lãnh vực Anh 

ngữ và Toán học. 

Trong năm 2019, giáo viên đã soạn thảo Kế hoạch Hành động và Tầm nhìn STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) 

cho trường, một Kế hoạch Hành động quanh việc Chuyển đổi Sinh thái và Tính bền vững cho trường cùng với Tầm nhìn cho việc 

học tập Phản ánh của Giáo dục Công giáo Khuôn khổ hàng đầu trong việc học tập về cuộc sống của 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 ta cho năm 2021 và trong 

tương lai. 

Vào năm 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục có các khối Văn và Toán riêng biệt cho toàn trường; thời gian không bị gián đoạn trong đó việc 

giảng dạy và học tập tập trung vào việc phát triển sự hiểu biết, kiến thức và kỹ năng của trẻ trong các lãnh vực quan trọng này của 

cuộc sống học đường. 

Giáo dục Tôn giáo là một lãnh vực học tập quan trọng khác trong trường chúng ta. Trẻ em thường xuyên có cơ hội phát triển mối 

quan hệ cá nhân của mình với Đức Chúa Trời qua việc tham gia vào các kinh nghiệm cầu nguyện và phụng vụ, học cách sống cuộc 

sống tràn đầy đức tin do thánh kinh truyền dạy, tiếp cận với những người cần giúp đỡ trong cộng đồng của chúng ta, tạo ra cảm 

giác cộng đồng trong các lớp học và trong toàn trường, làm chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tất cả các tạo vật trên 

Trái Đất và công nhận mỗi chúng ta là những món quà độc đáo được tạo ra từ hình ảnh của Đức Chúa Trời. 

Trong ba tuần đầu tiên của năm học, các giáo viên lớp dành nhiều thời gian để tập trung vào việc xây dựng niềm hạnh phúc và mối 

quan hệ trong lớp của họ. Trọng tâm này cũng kết hợp các thành phần của Giữ An toàn: Giáo trình Bảo vệ Trẻ em từ năm 2008 đã 

tạo ra khuôn khổ để dạy trẻ em và thanh thiếu niên từ 3 đến 12 tuổi nhận biết được bị lạm dụng, nói chuyện với những người lớn 

đáng tin cậy và hiểu các cách để giữ an toàn cho bản thân. Vào năm 2013, giáo trình đã được cập nhật để phản ánh các vấn đề an 

toàn của trẻ em đương thời và thích hợp với cả Khuôn khổ Học tập Những năm Đầu và Chương trình giảng dạy của Úc. 

Dĩ nhiên còn nhiều lĩnh vực khác mà chúng tôi chú trọng đến 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 mình hoặc một thành viên 

trong nhóm lãnh đạo. 

Các đề cử năm 2021 của Hội đồng Quản Trị 

Các đề cử hiện được mở ra cho các thành viên của cộng đồng trường, những người muốn phục vụ trong hội đồng trường vào năm 

2021. Hội đồng trường đóng một vai trò rất giá trị trong việc quản lý trường học. Hội đồng quản trị cũng cho phép phụ huynh có 

tiếng nói trong việc định hướng chiến lược của nhà trường. 

Trở thành thành viên của hội đồng nhà trường có thể là một kinh nghiệm rất trọn vẹn và bổ ích. Nếu phụ huynh nào quan tâm đến 

việc phục vụ trong hội đồng trường học vào năm 2021, vui lòng điền mẫu đề cử đính kèm và gửi lại cho văn phòng. 

Cập nhật về Khu vui chơi Tự nhiên và Khu Vườn Bền vững của Trường 

Tôi vui mừng thông báo rằng vào ngày 11 tháng 1, LCS Landscapes đã bắt đầu công việc phát triển Khu vui chơi & Bền vững của 

Trường học và tái tạo lại các khu vực Sân cứng của chúng ta. Vì mục đích an toàn trong suốt Học kỳ 1, địa điểm làm việc sẽ được 

rào lại với trường học để cho phép công việc diễn ra trong giờ học. Ở giai đoạn này, lối vào trường từ Rosewater Terrace vẫn mở 

bằng cổng gần sân chơi nhất. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng dự án sẽ hoàn thành vào đầu Học kỳ 2.  

 

 

 

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 



Ứng dụng Skool Bag 

Để cập nhật những gì đang diễn ra trong trường của chúng ta cùng với các sự kiện sắp tới của trường, tại sao không tải xuống Ứng 

dụng Skool Bag từ App Store vào điện thoại di động của mình. Sau khi tải xuống, chỉ cần tìm kiếm Trường St Joseph, Ottoway và 

thêm vào trang Skool Bag của mình. Nhiều gia đình của trường hiện đang sử dụng Ứng dụng Skool Bag để cập nhật những gì đang 

diễn ra trong trường chúng ta. 

Ngoài ra, liên kết Tin tức và Sự kiện trên trang mạng của trường thường xuyên được cập nhật để giúp các gia đình của trường cập 

nhật những gì đang diễn ra trong trường của chúng ta. 

Xin Chúa tiếp tục ban phước lành cho tất cả gia đình chúng ta trong suốt năm 2021. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị 

Shaun O’Leary 

 

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Tin của APRIM  

Chào mừng trở lại năm học!   

Tôi hy vọng quí vị và gia đình có một năm mới tuyệt vời. 

 Chương trình Bí tích năm 2021. 

Trong học kỳ này, chúng tôi sẽ bắt đầu nhóm Chương trình Bí tích năm 2021. Các em Công giáo từ Lớp 3 

đến Lớp 6 có thể được chọn lọc để chuẩn bị chịu các phép Bí tích Hòa giải, Rước Lễ lần đầu và Thêm 

sức. Chúng tôi chưa có sẵn ngày cho những lễ chịu phép thánh này, nhưng các gia đình sẽ được thông 

báo về những ngày lễ này khi giáo xứ cho biết. 

Cứ hai năm một lần tại Trường St Joseph, học sinh được mời tham gia vào chương trình chuẩn bị Bí tích. 

Hành trình Bí tích trong bối cảnh trường học tiếp nối từ phép Rửa tội và bao gồm việc cử hành các Bí tích 

Hòa giải, Bí tích Rước Lễ lần đầu và Bí tích Thêm sức. 

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình từ trước đến nay. Nếu quí vị muốn nhận đơn đăng ký, hoặc muốn tìm hiểu thêm 

về chương trình Bí tích, vui lòng điền vào phiếu đính kèm trong bản tin này và hoàn lại cho văn phòng. 

 

Kính gửi phụ huynh và người chăm sóc 

Chào mừng tất cả quí vị cho năm 2021 đến OSHC. Xin hãy hân hoan đến thăm và sau đó sử dụng OSHC là nơi trẻ em được chăm sóc 
trong một môi trường an toàn; học tập diễn ra trong khi trẻ em chơi, vui chơi và kết bạn mới. 

Xin nhớ rằng OSHC có sẵn dịch vụ chăm sóc buổi sáng, từ 6g30 đến 8g30 sáng (theo hẹn trước). Vui lòng giữ chỗ cho dịch vụ 
chăm sóc 6g30 sáng. OSHC mở cửa mỗi ngày từ 7g30 – 8g30 sáng. 

Tất cả phụ huynh sử dụng OSHC cần kiểm tra ứng dụng myGov của họ để đọc các tin nhắn. Hảy làm theo lời nhắc – để xác 
nhận rằng mình có sử dụng dịch vụ OSHC. Điều này cần làm vì chúng ta vừa trải qua một thời gian nghỉ ngơi và Centrelink 
cần xác nhận rằng quí vị đang sử dụng dịch vụ. Nếu quí vị không xác nhận, quí vị sẽ không nhận được CCS (Trợ cấp Giữ Trẻ). 

Sử dụng OSHC thất thường 

Hãy nhớ kiểm tra ứng dụng myGov cá nhân của mình và Centrelink để biết tin nhắn. Khi cha mẹ sử dụng OSHC, bạn sẽ không tự 
động nhận được CCS (Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em). Bạn sẽ cần truy cập ứng dụng myGov của mình để kiểm tra tin nhắn. 

Hãy làm theo tin nhắn để xác nhận quí vị đang sử dụng dịch vụ OSHC. Điều này sẽ xảy ra đối với việc tham dự dịch vụ một cách bình 
thường. 

Centrelink chỉ cần xác nhận rằng quí vị đang sử dụng dịch vụ.                                                                                                                       

Phụ huynh / người chăm sóc được khuyến khích đọc Chính sách OSHC, vui lòng hỏi xin và tôi sẽ cung cấp các bản sao cho quý vị 
xem. 

Vui lòng giữ chỗ trước khi cần dùng OSHC. Tất cả việc giữ chỗ có thể được thực hiện bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin đến điện thoại 
di động của OSHC theo số 0437 863 067. Nếu không có aitrả lời, hãy để lại tin nhắn trong máy. Tôi sẽ gọi hoặc nhắn tin lại cho quí vị. 
Việc giữ chỗ giúp chúng tôi duy trì tỷ lệ trẻ em / nhân viên phù hợp với luật định. Cần thông báo trước 24 giờ khi muốn hủy việc giữ chỗ 
nếu không sẽ phải trả lệ phí. 

Cảm ơn sự hợp tác của quí vị. 

Mieke 

Tin của OSHC 



Phụ huynh và thân hữu và tình nguyện viên 

Tại Trường St Joseph, các mối quan hệ giữa phụ huynh, người chăm sóc, nhân viên và học sinh được đề cao. Phụ huynh và nhân viên 
là đối tác trong quá trình giáo dục trẻ em mà chúng tôi chăm sóc. 

Nhân viên của chúng tôi ưu tiên và hoan nghênh việc phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với phụ huynh và người chăm sóc. Vì cha mẹ là 
người dạy dỗ chính của con cái họ, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với quívị để đảm bảo hành trình chung này giúp con cái chúng ta phát huy 
hết tiềm năng của mình. Phụ huynh là một phần quan trọng của cộng đồng trường của chúng ta và cung cấp nhiều hỗ trợ cần thiết và có 
giá trị cho nhà trường. Những đóng góp của các gia đình cho sự thành công của các sự kiện và lễ kỷ niệm cộng đồng trong suốt năm 
học là trọng tâm của thành công mà chúng ta có được trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh và tràn đầy hy vọng. 

Tất cả phụ huynh và người chăm sóc trong cộng đồng của chúng ta là những gì chúng ta gọi là hội Phụ huynh và Thân hữu và chúng tôi 
muốn hỗ trợ quí vị trong việc tạo ra các sự kiện và tinh thần cộng đồng mà quí vị muốn tìm kiếm tại trường St Joseph. Điều này có thể 
bao gồm việc gây quỹ, lễ kỷ niệm và các sự kiện cộng đồng và những điều đơn giản như làm cho các gia đình mới cảm thấy được hân 
hoan chào đón ở đây. 

Phụ huynh Tình nguyện cũng rất quan trọng đối với sự sống của nhà trường, trong lớp học, căng tin, ban nhạc trường học và các 
chuyến du ngoạn. 

Tất cả các đóng góp của tình nguyện viên rất là giá trị. Để trở thành tình nguyện viên trong trường, cần có một quá trình giớ i thiệu ngắn 
và một số yêu cầu cần được đáp ứng. Chúng tôi có thể giúp quí vị đáp ứng những yêu cầu này một cách dễ dàng và đánh giá cao sự 
quyết tâm của quí vị. 

Một số yêu cầu là: 

· Sức khỏe và An toàn lao động cho Tình nguyện viên 

· Đáp ứng việc đào tạo về Ngược đãi và Bỏ bê cho tình nguyện viên 

· Các Thực hành bảo vệ khi làm việc với trẻ em 

Vui lòng dành thời gian gặp tôi, chỉ mất khoảng 20 phút để thực hiện. 

Trong hai năm qua, phụ huynh của trường St Joseph đã tổ chức: 

· đêm Karaoke 

· đêm disco Trường học 

· trà đàm buổi sáng 

· nướng BBQ trong Ngày Thể thao và Lễ kỷ niệm Cuối năm 

· Tết Trung Thu với tiệc ẩm thực đẹp mắt 

· Quầy hàng Ngày của Mẹ và của Cha cùng với nhiều đóng góp có giá trị khác 

Một số ngày lễ quan trọng khác - 

17/2 - Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro 10 giờ sáng 

Thứ Hai 8/3 - Ngày lễ Đua ngựa Adelaide 

Thứ Tư 17/3 - Thánh lễ Ngày Bổn mạng Thánh Patrick 

Thứ sáu 19/3 - Lễ kỷ niệm ngày lễ Hòa giải và lễ Bổn mạng của Thánh Joseph 

Thứ Năm 25/3 - Thánh Lễ Truyền Tin Chúa 

Thứ sáu 26/3 - Ngày nghỉ học của học sinh - Giáo dục Tôn giáo 

29/3 - 2/4 lễ Phụng vụ Tuần Thánh  lúc 8g45 mỗi sáng 

Tin của Hội Phụ Huynh & Thân Hữu 

Chào mừng một năm học mới! Tháng 5 năm 2021 là một năm bổ ích và hơi khó đoán hơn nhiều. Suy nghĩ của chúng ta vẫn còn đó với 

những người vẫn cảm thấy bị ảnh hưởng của vi khuẩn COVID 19 và mong họ sớm nhận ra và quay trở lại lối sống ít căng thẳng hơn. 

Tôi mong mỏi được hợp tác lại với Cộng đồng Trường St Joseph trong năm nay như một phần của Chương trình Tuyên úy Quốc gia 

(NSCP). Để biết thêm thông tin về vai trò của Tuyên úy và chương trình nói chung, vui lòng sử dụng liên kết này: 

https://www.education.gov.au/national-school-chaplaincy-program 

Trong khi suy nghĩ về nội dung cho bài viết này, tôi quyết định nghiên cứu một số câu tục ngữ phổ biến. 

Tôi nghĩ đến câu tục ngữ bằng tiếng Việt này: 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (Khi ăn trái cây, hãy nghĩ đến người đã trồng nó) 

Khi chúng ta được ban cho một điều gì đó tốt đẹp, hãy nghĩ về tiến trình tạo ra những thứ này. Về cơ bản, câu tục 

ngữ này nêu lên lòng biết ơn: là đối với những điều mình trải nghiệm, là kết quả của những điều nhỏ nhặt được kết lại với nhau. Ví dụ: việc 

học tập diễn ra trong trường là do sự tham gia của cha mẹ với tư cách là giáo viên đầu tiên, những năm học và sự tận tâm của các giáo 

viên là những người sau đó trở thành nhà giáo dục chính thức trong cuộc đời của trẻ em. ‘Từ những việc nhỏ mà những việc lớn có thể 

phát triển’. 

Tin của Tuyên Úy 

 



Xin gởi lại cho Shaun O’Leary 

Hội Phụ Huynh & Thân Hữu 

Tôi,_________________________________________ muốn giúp đỡ cho các sinh hoạt của Hội Phụ Huynh 

& Thân Hữu trong năm 2021 hay tình nguyện bằng cách khác. 

Con / các con tôi đang học lớp: __________________________________________(lớp học) 

Có thể liên lạc với tôi qua: ___________________________________ (điện thoại / email) 

Tôi muốn đề cử_______________________________________________  để phục vụ trong Hội đồng Quản 

Trị của trường St  Joseph. 

 Chữ ký người đề cử __________________________________________ 

 

Tôi muốn tự đề cử _____________________________  để phục vụ trong Hội đồng Quản Trị của trường St  

Joseph năm 2021. 

 Chữ ký __________________________________________ 

Sacramental Program 
 
Tôi muốn nhận mẫu ghi danh cho con tôi dự chương trình Bí Tích kế tiếp. 
 
 
Con tôi đã được rửa tội:    Có            Không (XIN KHOANH TRÒN) 
 
 
Tên trẻ ________________________________________________________  Lớp: ___________________ 
 

Xin gởi lại cho Simon McCullough 

Lịch của trường 

Học kỳ 1 2020 

Tháng Hai  Tháng Ba  Tháng Tư 

8 Buổi Phổ Biến Tin tức Phụ huynh/Đại hội 

Thường Niên 

5g30 đến 6g15 tối - Preschool, R/1T & R/1W 

6g15 đến 6g45  Đại Hội Thường niên 

6g45 đến 7g30  Lớp 2/3 đến lớp  5/6 

 

8 Lễ Adelaide Cup  

 

2 Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh 

17 Thứ Tư Lễ Tro  15 Andrew Chinn Du ngoạn toàn trường  5 Thứ Hai Phục sinh 

19 Lễ Bổn mạng Thánh Joseph  22 Phỏng vấn Phụ huynh Giáo viên 
Họp Hội đồng trường 

 9 Học kỳ 1 Chấm dứt lúc 12g30 trưa 

22 Họp Hội đồng trường  26 Ngày Học sinh nghỉ học -  Cần 

liên lạc với Mieke nếu cần giữ chỗ.  
  

Phiếu Hồi Báo 


