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Kỹ thuật Ngôn ngữ của các nhóm 

Thổ Dân  

WOOMERA được dùng bởi 

các nam thổ dân của nhóm 

ngôn ngữ Yinhawangka ở 

Tây Úc (Henry D) 

BOOMERANG được sử dụng rộng rãi 

để săn bắn bởi những thổ dân nam 

của nhóm Narungga. (Bradey) 

Những nhánh tín hiệu 

Tiwi được dùng để 

liên lạc trên toàn 

nước Úc. (Lucas)  

Những phụ nữ Noongar đã 

sử dụng Prickly Fanflower để 

pha trà dùng làm thuốc trị 

chứng ợ chua. (Raiden) 

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 

Sự kết thúc của Học kỳ 2 đánh dấu nửa đọan đường của năm học với Báo cáo Học kỳ Một được gửi về nhà ngày 
hôm qua. Đây là cơ hội để phụ huynh và con cái thảo luận về những thành quả trong nửa năm học đầu và đặt ra các 
mục tiêu cho phần còn lại của năm. Các kỳ nghỉ học sắp tới là một thời gian lý tưởng để làm việc này. 

Từ khi học kỳ 3 bắt đầu, phụ huynh và người chăm sóc sẽ một lần nữa có thể bước vào sân trường với điều kiện duy 
trì việc cách ly xã hội không quá 1 người trong 2 mét vuông ở một không gian kín (bên trong lớp học) và cách ly xã hội 
tối thiểu khoảng cách 1,5 mét (trong và ngoài lớp học). 

Chúng ta biết rằng Covid 19 dễ lây lan hơn trong nhà khi mọi người tiếp xúc gần gũi với nhau. Kết quả là giáo viên sẽ 
liên lạc với bộ phận phụ huynh trong lớp để cho biết nếu họ muốn có những cuộc trò chuyện cá nhân với phụ huynh 
trong hay ngoài lớp học. Một khi thông tin này đã được truyền đạt đến phụ huynh, tôi yêu cầu quí vị tôn trọng ý kiến 
của giáo viên của con em mình. 

Trong hơn 2 tuần qua, tôi rất vui được tham dự lễ phụng vụ của lớp tiểu học sơ cấp và trung cấp của trường. Lễ 
phụng vụ tại trường của chúng ta tạo điều kiện cho trẻ em trải nghiệm các nghi thức phụng vụ đương thời với trọng 
tâm liên quan trực tiếp đến kinh nghiệm học tập trong lớp. Trong học kỳ 3, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục mời phụ huynh 
và người chăm sóc tham gia lại các lễ phụng vụ của trường. Giáo viên lớp sẽ cung cấp thêm thông tin gần với thời 
gian hơn. 

Tin tức về Giáo trình  

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

Các bài toán đố của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Tôi đang nghĩ về một con số từ 10 đến 100 với một số 9 trong đó. Con số của tôi có thể là số mấy? 

Những số nào bạn có thể tạo ra bằng cách sử dụng các số 6, 5 và 8? 

Lớp 4-6 

Bạn có thể tạo bao nhiêu số bằng cách dùng chữ số 1, 2, 3 và 4? Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi chữ số một lần trong 
mỗi dãy số. 

Hai dãy số nhân với nhau để thành 36000. Hai số đó có thể là số nào? 

Hãy vui vẻ tìm hiểu. 

Trẻ em phát triển kỹ năng đọc sách, kiến thức và sự hiểu biết bằng cách đọc sách thường xuyên. Dưới đây là một số 
phương cách mà quí vị có thể áp dụng thử ở nhà để hỗ trợ cho việc học tập của con mình: 

Khuyến khích và tạo các thói quen đọc sách tại nhà 

        Hãy lắng nghe con em đọc các sách của chúng và đặt các câu hỏi cụ thể liên quan đến những gì các em đã 

                 đọc 

        Hảy cùng đọc với con của mình 

        Hảy chia sẻ những gì mình đang đọc với con em 

        Hãy đọc cho con em nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ 

        Hãy nói chuyện với con em về các tình huống khác nhau mà mình đã gặp phải khi mình phải đọc các văn  

                 bản. 

Hãy cùng nhau đọc sách vui vẻ. 

Đợt thâu nhận Học sinh Vỡ lòng và Mẫu giáo Học kỳ 3  

Trường St Joseph, một lần nữa sẽ có một đợt thâu nhận học sinh Vỡ lòng và Mẫu giáo vào đầu học kỳ 3 năm nay. 
Học sinh lớp Vỡ lòng mới của Học kỳ 3 của chúng tôi sẽ thay thế những trẻ em chuyển lên lớp Mẫu giáo trong phần 
tiếp nhận lớp Vỡ lòng học kỳ 3 của chúng tôi. Học sinh lớp Mẫu giáo mới của học kỳ 3 của chúng tôi sẽ cùng học với 
các học sinh lớp R / 1 hiện tại của chúng tôi. Tiêu chuẩn để bắt đầu lớp Vỡ lòng hoặc Mẫu giáo vào ngày đầu tiên đến 
trường trong Học kỳ 3 là đứa trẻ phải đủ 4 tuổi (lớp Vỡ lòng) hoặc 5 tuổi (Lớp Mẫu giáo) trong khoảng thời gian từ 
ngày 1 đến ngày 31 tháng 10 của năm đó. Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi sẽ tổ chức ba buổi sáng chuyển tiếp cho các 
trẻ Vỡ lòng và Mẫu giáo mới để giúp đỡ cho sự khởi đầu mới của các em. 

Nhóm Sinh Hoạt Thiếu Nhi  

Do phụ huynh và người chăm sóc có thể vào lại sân trường, Playgroup sẽ tiếp tục lại vào Thứ Sáu Tuần 1 của Học 
kỳ 3 (24 tháng 7) với điều kiện duy trì qui định về cách ly xã hội không quá 1 người trên 2 mét vuông trong một không 
gian kín và khoảng cách xã hội tối thiểu 1,5 mét. Điều phối viên Playgroup của chúng tôi Sue Scheller đã liên hệ với 
tất cả các gia đình của Playgroup của chúng tôi để thông báo cho họ về qui định này. 

 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

 Các Khảo sát Khí hậu của trường 

Năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Giáo sư Jill Aldridge từ Đại học Curtin, là người đang hỗ trợ chúng tôi trong 

việc Phát triển Năng lực Lãnh đạo trong việc Cải tiến trường học thông qua khảo sát cộng đồng trường học. Trọng tâm 

của việc Cải tiến trường học bao gồm việc thu thập và phân tích dữ liệu từ cộng đồng nhà trường (qua học sinh, phụ 

huynh và nhân viên) để đề ra kế hoạch cho các hành động trong tương lai. Các cuộc khảo sát sẽ diễn ra trong suốt 

Học kỳ 3 với các chi tiết tiếp theo được loan báo trong học kỳ tới. 

Cập nhật kế hoạch tổng thể của trường 

Chúng tôi đã trải qua giai đoạn soạn thảo ban đầu cho sự phát triển của không gian Vườn Tự nhiên & Bền vững. 

Trong suốt thời gian tham vấn hiện tại, nhân viên sẽ có cơ hội cung cấp các phản hồi về thiết kế bản vẽ trước khi 

chúng tôi xúc tiến với chi phí và bắt đầu các công trình trải đất. 

Tin tức về OSHC 

Như quí vị đã biết Chính phủ Liên bang đã tài trợ lệ phí chăm sóc trẻ em cho Học kỳ 2. Điều này đã được đánh giá rất 

cao trong khắp Cộng đồng Úc. Gần đây, Chính phủ Liên bang đã thông báo rằng lệ phí chăm sóc trẻ em được tài trợ 

sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 7 (trong thời gian nghỉ học kỳ 2). 

Do đó, bắt đầu Học kỳ 3 (ngày 20 tháng 7), tất cả sự chăm sóc trong OSHC sẽ được tính theo CCB (Trợ cấp Chăm 

sóc Trẻ em) của người dùng như trường hợp trước khi dịch Covid 19 bộc phát. Nếu quí vị cần thay đổi việc đặt chỗ 

OSHC, vui lòng gặp bà  Mieke Vanden Bos. Người sử dùng OSHC được khuyến khích kiểm tra ứng dụng myGov và 

Centrelink của họ thường xuyên để kiểm tra bất kỳ tin nhắn nào vì họ có thể yêu cầu người dùng xác nhận việc sử 

dụng dịch vụ chăm sóc trẻ em của họ. 

Tập thể dục ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và an sinh như thế nào? 

Hoạt động thể chất thúc đẩy nhiều khía cạnh của sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm các kỹ năng 

xã hội và cảm xúc, cũng như phát triển thể lực của các kỹ năng vận động. Nó cũng hỗ trợ tình trạng an sinh tâm thần. 

Chúng tôi biết rằng tình trạng thiếu vận động cao có thể dẫn đến nguy cơ bị bệnh về thể chất và tinh thần cao hơn. 

Hoạt động thể chất: 

  có thể làm tăng lượng serotonin và endorphin; Các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến việc điều chỉnh và 

cải thiện tâm tính 

  giúp cho giấc ngủ - cũng giúp điều chỉnh tâm tính, tăng năng lượng và cải thiện trí nhớ và việc học tập 

  tăng kết nối giữa các tế bào thần kinh não, giúp cải thiện trí nhớ và khả năng học tập 

  bơm máu lên não để tăng cường tâm tính, sự tập trung và sự tỉnh táo 

  thúc đẩy thư giãn bằng cách giảm các căng thẳng của cơ xương 

  tạo cho trẻ em và thanh thiếu niên một lối tiêu thụ năng lượng dư thừa và giảm thiểu sự bực dọc để giảm bớt 

sự căng thẳng 

  tạo cơ hội cho trẻ em và trẻ hòa nhập và gặp gỡ những người mới, giảm bớt sự cô đơn và cô lập 

  cải thiện các kỹ năng vận động và nhận thức, giúp tăng cường lòng tự trọng, hướng dẫn trẻ em và những 

người trẻ tuổi tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. 

Những lợi ích này cũng phục vụ để cải thiện cách đối xử trong lớp học và thúc đẩy một môi trường học tập tích cực 

hơn. 

Để tìm hiểu thêm về lợi ích của việc tập thể dục khi đến thăm Be You (trước đây là Beyond Blue) tại 

https://beyou.edu.au/fact-sheet 

Các Ngày trong nhật ký 

Học kỳ 2 kết thúc – 12g30 trưa Thứ Sáu ngày 3 tháng 7. 

Học kỳ 3 bắt đầu – 8g45 sáng Thứ Hai ngày 20 tháng 7. 

Thông điệp về An toàn 



Xin nhắc nhở học sinh và gia đình phải cảnh giác với các cách tiếp cận của người lạ, đặc biệt là khi trẻ em không có 

người đi theo cùng trên đường đến trường và từ trường về nhà. Nếu các em bị tiếp cận, học sinh không nên trả lời và 

không nên chấp nhận đề nghị cho quá giang hoặc nhận quà tặng. Học sinh nên tìm kiếm sự giúp đỡ của những người 

lớn khác quanh đó, nếu cảm thấy không an toàn và nên báo cáo sự kiện cho một người lớn đáng tin cậy (phụ huynh 

hoặc nhân viên của trường) càng sớm càng tốt. SAPOL khuyên rằng hãy lấy điện thoại di động ra và gọi cảnh sát thì 

có thể ngăn chặn kẻ phạm tội và họ đề nghị học sinh phải báo cho đồn cảnh sát gần nhất của mình. 

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 trên điện thoại di động của quí vị. Sau khi tải xuống, chỉ cần tìm kiếm 

trường St Joseph, Ottoway và thêm vào trang Skool Bag của mình. Nhiều gia đình của chúng ta hiện đang sử dụng 

Ứng dụng Skool Bag để cập nhật những gì đang diễn ra trong toàn trường. 

Ngoài ra, trong liên kết Tin tức và Sự kiện của trang mạng của trường được cập nhật thường xuyên để hỗ trợ các gia 

đình của chúng tôi theo kịp những gì đang xảy ra trong trường. 

Tôi chúc quí vị và gia đình của mình một kỳ nghỉ hè an toàn và hạnh phúc. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị. 

Shaun O’Leary. 

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Tin của OSHC   

Tháng 6 năm 2020 

Kính gửi các phụ huynh và người chăm sóc. 

Việc chăm sóc buổi sáng của OSHC từ 6g30-8g30 sáng sẽ tiếp tục theo lịch hẹn mà thôi. 

Vui lòng liên hệ với Mieke để sắp xếp, vui lòng thông báo trước 24 giờ. Điện thoại di động của OSHC là 0437 863 067. 

Việc chăm sóc buổi sáng của OSHC từ 7g30-8g30 có sẵn mỗi ngày. 

Như quí vị đã biết Chính phủ Liên bang đã tài trợ tất cả các lệ phí chăm sóc trẻ em cho Học kỳ 2. Điều này đã được 

đánh giá rất cao trong khắp Cộng đồng Úc. 

Gần đây, Chính phủ Liên bang đã thông báo rằng phí chăm sóc trẻ em được trợ cấp sẽ kết thúc kể từ ngày 13 tháng 7 

năm 2020. (trong thời gian nghỉ 2 kỳ) 

Do đó, bắt đầu Học kỳ 3 (ngày 20 tháng 7), tất cả sự chăm sóc trong OSHC sẽ được tính theo giá biểu CCB của quí vị 

(Trợ cấp chăm sóc trẻ em). 

Nếu quí vị cần thay đổi việc đặt chỗ, xin vui lòng gặp tôi. 

Hãy nhớ kiểm tra ứng dụng myGov và Centrelink của quí vị thường xuyên để kiểm tra bất kỳ tin nhắn nào vì họ 

có thể yêu cầu quí vị xác nhận việc sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ em của mình. 

Hãy nhớ đặt chỗ trước khi quí vị cần dùng OSHC. 

Tất cả việc đặt chỗ có thể được thực hiện bằng cách gọi hoặc nhắn tin trong điện thoại di động của OSHC theo số 

0437 863 067. Nếu không có ai trả lời, hãy để lại tin nhắn trong máy. Tôi sẽ gọi lại hoặc nhắn tin cho quí vị. 

 Việc đặt chỗ giúp chúng tôi duy trì tỷ lệ trẻ em / nhân viên cho phù hợp với pháp luật. Thông báo trước 24 giờ là cần 

thiết nếu muốn hủy việc đặt chỗ bằng không vẫn phải trả lệ phí. 

Cảm ơn sự hợp tác của quí vị. 

Xin vui lòng đến thăm OSHC là nơi trẻ em được chăm sóc trong một môi trường được giám sát an toàn. 

Việc học tập diễn ra trong khi trẻ em vui chơi và kết bạn mới. 

Mieke 

Giám đốc OSHC 



Tin của APRIM   

Việc Cầu nguyện và lễ phụng vụ 

Chúng ta đã cùng nhau tận hưởng các nghi thức và cầu nguyện trong học kỳ này và mong muốn có thể mời quí vị cùng 
tham gia với chúng tôi một lần nữa trong học kỳ tới. Dưới đây là một số hình ảnh của lễ phụng vụ của lớp R / 1 và lễ 
phụng vụ của lớp 2/3/4 gần đây. 

Phụ huynh và Thân Hữu 

Chúng tôi rất mong được chào đón quí vị trở lại sân trường trong học kỳ tới và rất thích làm việc với quí vị để tạo ra một 

số sự kiện cộng đồng cho phần còn lại của năm học. Nếu quí vị muốn chia sẻ một số ý kiến hoặc tham gia vào việc 

chuẩn bị, xin vui lòng gặp tôi trong sân trường hoặc trong văn phòng hoặc qua điện thoại số 84474969, hoặc email về 

địa chỉ smccullough@stjotto.catholic.edu.au. Tôi hy vọng quí vị cùng gia đình của mình có một kỳ nghỉ giữa năm tuyệt 

vời và tôi mong được làm việc với quí vị trong học kỳ tới. 

Trà và cà phê - thay đổi ngày 

Từ học kỳ tới, chúng tôi sẽ có trà và cà phê vào mỗi sáng thứ Năm trong sân trường. 

Chúng tôi mong mỏi quí vị hãy ghé lại để trò chuyện. 

Lịch của Trường 

Học kỳ 2  2020 

 Tháng Sáu  Tháng Bảy 

 30 Các chuyến viếng thăm Chuyển Tiếp của Học sinh Vỡ Lòng & 

Mẫu giáo mới 

 3 Học kỳ 2 chấm dứt lúc 12g30 trưa 

    20 Học kỳ 3 Bắt đầu Thứ Hai lúc 8g45 sáng 

     Tháng Tám 

      

    7  Chụp hình Toàn trường 

    12 Ngày Chụp hình Trường bổ túc 



 

Bảng Thông Báo 

Chỗ trống trong lớp Nhạc cụ 

Hallmark Music Studio cung cấp các bài học về nhạc cụ riêng tại Trường St Joseph trong giờ học. Với một đội ngũ 

nhạc sư giảng dạy, hiện nay còn những chỗ trống dành cho những học sinh nào muốn học: Piano, Trống, Đàn và 

Giọng ca / Ca hát. Những bài học này là học kèm tư và việc thanh toán được thực hiện trực tiếp cho nhạc sư nhạc 

cụ. Một số nhạc cụ có thể được cung cấp trong các nhóm nhỏ, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào số học sinh thích 

học loại nhạc cụ và khả năng tương thích của trẻ em theo học. 

 

Qua nhiều cuộc nghiên cứu trong những năm gần đây được thực hiện về cách nào âm nhạc có lợi cho con người, 

đặc biệt là để phát triển trí não của trẻ em, tại sao quí vị không đăng ký cho con em bắt đầu theo học trong Học kỳ 3 

và để thấy chúng học hỏi các kỹ năng mới, tính kiên trì, kiên nhẫn và tình yêu âm nhạc. 

Vui lòng thu thập tài liệu từ văn phòng, qua email gởi cho Hallmark Music Studio tại địa chỉ: 

kylie@hallmarkmusicstudio.com 



Cửa hàng đồng phục 

Các mặt hàng đồng phục có thể được đặt mua và thanh toán trực tuyến. 

Hàng mua có thể được để lại tại văn phòng trường để quí vị đến nhận hoặc 

được giao  đến nhà của quí vị. 

Xin vui lòng xem các liên kết dưới đây: 

https://www.jssportsonline.com.au/collections/st-josephs-school-ottoway 

Bảng Thông Báo (tiếp theo) 



Bảng Thông Báo (tiếp theo) 



Bảng Thông Báo (tiếp theo) 


