
 

 

Trong tất cả các điều yêu mến 

10 Ina Avenue,   Ottoway  S A   5013 

   Telephone:  (08) 8447 4969 

Facsimile:  (08) 8241 0380 

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)   

Số 10,  6 tháng Bảy 2022 

Chúng ta nhìn nhận là truờng chúng ta nằm trong đất nuớc Kaura. Chúng ta ghi on 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.  

Bản Tin 
                                                                                                  Yêu cầu Học Tập trong lớp R / 1 

Các học sinh lớp R / 1 đã tìm hiểu chủ đề câu hỏi, 

"Làm thế nào mọi người có thể chăm sóc thế giới của Đức Chúa Trời?" 

Chúng tôi đã khám phá câu chuyện Sáng tạo và học được sự quan trọng của mỗi 

ngày. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng Vùng đất của chúng ta đầu tiên thuộc về 

Người Thổ dân. Thông qua các câu chuyện, video và các cuộc thảo luận, chúng tôi 

đã học được tầm quan trọng của đất, nước và bầu trời cũng như cách chúng tôi có 

thể chăm sóc nó tốt hơn. Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ việc học của chúng tôi cho 

đến nay trong lễ Phụng vụ của lớp R / 1 của trường tuần này.  



Tin của Hiệu Trưởng  

Học kỳ 2 kết thúc để đánh dấu một nửa chặng đường của năm học với Báo cáo Học kỳ Một được gửi về nhà vào ngày hôm qua. 
Đây là cơ hội để phụ huynh và con cái thảo luận về những thành tích đạt được trong nửa đầu năm và đặt ra những mục tiêu cho 
thời gian còn lại của năm. Kỳ nghỉ học sắp tới là thời điểm lý tưởng để thực hiện điều này. 

Bản sắc Công giáo 

Trong 3 tuần qua, tôi rất vui được tham gia vào các lễ phụng vụ sơ cấp, tiểu học cơ sở và tiểu học phổ thông của chúng tôi. Các 
lễ phụng vụ ở trường học của chúng tôi tạo cơ hội cho trẻ em trải nghiệm việc cử hành lễ phụng vụ hiện đại với trọng tâm liên 
quan trực tiếp đến kinh nghiệm học tập trong lớp. Điều này phù hợp với Kế hoạch Cải tiến Chiến lược Trường học của chúng tôi. 

Giảng Dạy và Học Tập 

Hôm qua (Thứ Tư, ngày 6 tháng 7), đáng lý quí vị có thể nhận được báo cáo Lục cá nguyệt Một của con mình. Báo cáo này ghi 
lại toàn bộ kết quả học tập mà con quí vị đạt được trong Lục cá nguyệt đầu tiên của năm học năm nay. 

Mỗi trẻ em của trường đều nhận được điểm cho ‘Thành tích Tổng thể’ và ‘Nỗ lực Tổng thể’. Một trong những lãnh vực tôi đặc biệt 
lưu ý là ‘Nỗ lực tổng thể’ của mỗi trẻ. Điểm này được cung cấp cho mỗi môn học và khen ngợi điểm ‘Thành tích Tổng thể’, thông 
báo cho phụ huynh về cách con em đã áp dụng bản thân và nỗ lực trong học tập. Hai trong số các Chìa khóa thành công của 
chúng tôi; ‘Sự bền bỉ và khả năng phục hồi’ nêu bật tầm quan trọng của việc cố gắng hết sức, bất kể kiến thức hoặc mức độ quan 
tâm của phụ huynh trong một lãnh vực cụ thể. 

Tôi muốn cảm ơn các giáo viên của trường trước những nỗ lực của họ trong việc viết những báo cáo này và khuyến khích phụ 
huynh vui mừng với thành tích của con em và nói chuyện với các em về tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu học tập cá nhân 
trong thời gian còn lại của năm. 

 

Tin tức về giáo trình 

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

Các bài Toán đố của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Tôi đang nghĩ đến một con số từ 10 đến 100 với một số 7 duy nhất trong đó. Con số của tôi có thể là gì? 

Bạn có thể tạo ra những số nào bằng cách sử dụng 2, 3 và 7? 

Lớp 4-6 

Bạn có thể tạo được bao nhiêu số khi sử dụng các chữ số 4, 7, 8 và 9? Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi chữ số một lần trong mỗi số. 

Hai số nhân với nhau để cho 49000. Hai số đó có thể là bao nhiêu? 

Chúc mọi người giải toán vui vẻ. 

Trẻ em phát triển kỹ năng đọc sách, kiến thức và hiểu biết của mình bằng cách đọc sách thường xuyên. Dưới đây là một số chiến 
lược mà phụ huynh có thể thử ở nhà để hỗ trợ việc học của con em: 

Khuyến khích và làm mẫu cho việc đọc sách trong nhà 

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

      • Hãy cùng đọc sách với con mình 

      • Hãy chia sẻ những gì mình đọc với con  

      • Hãy đọc cho con một câu chuyện trước khi đi ngủ 

Đọc cho con bạn nghe bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của gia đình bạn 

      • Hãy nói chuyện với con về các tình huống khác nhau mà quí vị phải đọc một văn bản. 

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ. 

 

Đợt Tiếp nhận lớp Vỡ lòng và Mẫu giáo Học kỳ 3 

Trường St. Joseph một lần nữa sẽ có đợt tiếp nhận học sinh Vỡ lòng và Mẫu giáo vào đầu Học kỳ 3 năm nay. Những trẻ em Vỡ lòng 

mới trong Học kỳ 3 của chúng tôi sẽ thay thế những em chuyển lên Mẫu giáo trong đợt tiếp nhận Học kỳ 3 của chúng tôi. Một lớp học 

mới đã được tạo ra cho Học kỳ 3 mới của chúng tôi, lớp này sẽ được đặt trong phòng thư viện hiện tại. Tiêu chuẩn để bắt đầu lớp Vỡ 

lòng hay Mẫu giáo vào ngày đầu tiên đi học trong Học kỳ 3 là trẻ em đủ 4 tuổi (Vỡ lòng) hoặc 5 tuổi (Mẫu giáo) trong khoảng thời gian 

từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 của năm đó. Trong học kỳ này, chúng tôi đã tổ chức ba buổi sáng thăm viếng chuyển tiếp cho 

các học sinh Vỡ lòng và Mẫu giáo mới của chúng tôi với mục đích hỗ trợ cho sự khởi đầu mới của các em. Số lượng ghi danh vào 

học kỳ 3 của trường Vỡ lòng hiện tại là 28. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được 30 học sinh ghi danh theo khả năng của chúng tôi.  

 

Ban nhạc học đường 

Vào thứ Tư ngày 29 tháng 6, tôi được vinh dự chứng kiến một số thành viên ban nhạc của trường đại diện cho trường chúng ta tham 

gia cuộc thi Battle of the Bands năm 2022 được tổ chức tại Khuôn viên Tiểu học của trường Nazareth. Thay mặt cho cộng đồng 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

trường, tôi muốn cảm ơn ông Duncan Kilburn đã tình nguyện dành thời gian để điều khiển buổi biểu diễn Battle of the Bands của 

chúng ta. Những trẻ em đã làm một công việc tuyệt vời đại diện cho trường học của chúng ta. Các thành viên ban nhạc đã có cơ hội 

thử giọng cho một vị trí trong ban nhạc thi đấu trước Trận Tranh Tài giữa các ban nhạc. 

Khảo sát khí hậu trường học 

Năm nay, thông qua Cơ quan Giáo dục Công giáo Nam Úc, chúng tôi tiếp tục hợp tác với Giáo sư Jill Aldridge từ Đại học Curtin, 

người đang hỗ trợ các trường Công giáo trong việc Phát triển Năng lực Lãnh đạo trong Cải thiện Trường học thông qua khảo sát 

cộng đồng trường học. Trọng tâm Cải tiến Trường học liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu từ cộng đồng trường học (học 

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

Học kỳ 3 với các thông tin chi tiết được cung cấp trong học kỳ tới. Năm nay, chúng tôi sẽ sử dụng các cuộc khảo sát Dẫn đầu về Học 

tập Sống Động. 

Trẻ em và thiếu niên cần tập thể dục bao lâu? 

Hướng dẫn về Vận động trong 24 giờ của Úc đưa ra các khuyến nghị sau đây cho trẻ em và thiếu niên: 

 Trẻ sơ sinh (từ mới sinh đến một tuổi): 30 phút chơi trên sàn tương tác dưới sự giám sát bao gồm cả thời gian nằm sấp, 

vươn và nắm, đẩy, kéo và trườn. 

 Trẻ mới biết đi (1-2 tuổi): ít nhất 180 phút mỗi ngày, bao gồm các trò chơi vận động nhiều năng lượng như chạy và 

nhảy. 

 Trẻ vỡ lòng (3-5 tuổi): ít nhất 180 phút mỗi ngày, trong đó 60 phút dành cho các hoạt động vui chơi vận động như chạy, 

nhảy, đá và ném. 

 Trẻ em (5-12 tuổi) và thiếu niên (13-17 tuổi): ít nhất 60 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình đến mạnh mỗi ngày. 

Tỷ lệ trẻ em đáp ứng các hướng dẫn hiện hành là: 

 61% trẻ từ hai đến năm tuổi 

 26% trẻ từ 5 đến 12 tuổi 

 7.9% thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi. 

Để tìm hiểu thêm về cách quí vị có thể hỗ trợ về Sức khỏe và Học tập Xã hội và Tình cảm của con em, hãy truy cập Be You (trước 

đây là Beyond Blue) https://beyou.edu.au/dashboard/resources/fact-sheets 

Khu vực hôn và thả con xuống xe 

Xin nhắc lại rằng Khu Hôn và Thả con xuống xe của trường dọc theo Rosewater Terrace không phải là nơi để đậu xe hơi của quí vị 

nếu quí vị cần vào sân trường vì điều này gây cản trở cho tất cả giao thông ra vào. Nó cũng dẫn đến việc trẻ em phải bước khỏi ô tô 

của nhà trên Rosewater Terrace và phải di chuyển giữa các phương tiện giao thông, gây ra rủi ro về an toàn. 

Nếu quí vị cần vào sân trường, quí vị có thể đậu xe dọc theo Rosewater Terrace và trên đường Ina. Cảm ơn quí vị đã hỗ trợ cho 

vấn đề an toàn quan trọng này. 

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 theo dõi những gì đang 

xảy ra trong trường của chúng ta. 

Ngoài ra, mục Tin tức và Sự kiện trên trang mạng của trường thường xuyên được cập nhật để hỗ trợ gia đình cập nhật những gì 

đang diễn ra trong trường. 

Những ngày trong Nhật ký 

Kết thúc Học kỳ 2 – 12g30 trưa Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy. 

Bắt đầu Học kỳ 3 – 8g45 sáng Thứ Hai ngày 25 tháng Bảy. 

Tôi hy vọng mọi người có một kết thúc tốt đẹp cho học kỳ và tận hưởng kỳ nghỉ hè sắp tới. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị. 

Shaun O’Leary.   



Tin của APRIM  

Hãy cùng với chúng tôi tham gia các thánh lễ trong Nhà thờ nếu quí vị rảnh rỗi. Các em lớp 4/5 và 5/6 đọc lới cầu nguyện và các Bài 

giảng. 

Thứ Hai, ngày 8 tháng Tám,  Lễ Thánh Mary của Thập Tự giá lúc 10 giờ sáng trong Nhà thờ 

Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 Lễ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria hiện ra lúc 10 giờ sáng trong Nhà thờ 

Lễ Phụng vụ  trong lớp học 

Tất cả các lớp học của trường chịu trách nhiệm 
cử hành một phụng vụ mỗi học kỳ. Chúng tôi 
thân mời phụ huynh tham gia và chúng tôi sẽ cho 

quí vị biết ngày và giờ trong mỗi học kỳ. Dưới 
đây là một số hình ảnh của lễ phụng vụ lớp R / 1 
từ tuần này; 

Ủng hộ xe Van của Vinnies Fred  

Rebecca làm nước sốt mì ống cứ hai tuần một lần để chúng tôi giao cho Fred’s Van 

ở Mitcham. Chi nhánh Teresa từ Vinnies thường thay mặt Vinnies để bày tỏ lòng 

biết ơn trước sự đóng góp vào thực phẩm này mà họ dùng xe Van của Fred để 

mang đến giúp đỡ những người vô gia cư. 

Học phí 2023 

Chúng tôi vui mừng thông báo cho các gia đình của trường rằng sẽ không tăng học phí cho năm học 2023. Khi người dân Nam Úc 

tiếp tục cảm thấy tác động của COVID-19, Catholic Education SA đã thông báo rằng họ sẽ đóng băng học phí tại 86 trường học trong 

Giáo phận trong năm học 2023. 

Tiến sĩ Neil McGoran, Giám đốc, Catholic Education SA cho biết: “Những quyết định này là một phần trong phản ứng COVID 19 liên 

tục của chúng tôi khi chúng tôi tìm cách hỗ trợ các gia đình vào thời điểm họ đang bị ảnh hưởng bởi chi phí gia tăng và lạm phát,” 

Tiến sĩ Neil McGoran, Giám đốc, Catholic Education SA. 

Kể từ năm 2019, Catholic Education SA đã và đang thực hiện Sáng kiến Làm cho Giáo dục Công giáo Trở nên Hợp túi tiền hơn để 

đảm bảo các trường học của chúng ta đều có thể tiếp cận được với bất kỳ gia đình nào muốn con mình theo học trường Công giáo. 

Tiến sĩ Neil McGoran cho biết việc đóng băng học phí sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. 

“Chúng tôi cam kết giữ học phí thấp nhất nếu có thể được và đảm bảo một nền giáo dục Công giáo với  giá phải chăng và dễ tiếp cận 

đối với tất cả mọi người.” 



Tin của Tuyên Úy 

Tin về Ban nhạc Học đường 

Học sinh sinh ở Nước ngoài 

Một lần nữa đây là thời gian mà chúng ta gần kết thúc một học kỳ bận rộn khác! Để biết một số ý tưởng thú vị dành cho gia 
đình về cách dùng kỳ nghỉ học, vui lòng truy cập trang mạng này: 

https://playandgo.com.au 

ĐI ĐÂU 

LÀM GÌ 

CHƠI Ở ĐÂU 

XEM GÌ 

THỜI GIAN HỘI HỌP 

ĐIỀU GÌ ĐANG DIỄN RA…  

Xin chúc mừng hai ban nhạc Lớp 4/5 và 5/6 đã tham gia Trận chiến của các ban nhạc tại Trường Trung học Cộng đồng Nazareth vào 

tuần trước. Các em chơi thật tuyệt vời và đã được trao bằng khen đặc biệt cho màn trình diễn giải trí của họ. Đặc biệt cảm ơn Duncan 

Kilburn vì đã tận tâm giúp đỡ cho những ban nhạc này và làm phong phú thêm kinh nghiệm cùng chơi và biểu diễn của trẻ em.  

Nếu con quí vị sinh ra ở một quốc gia không phải là Úc, chúng tôi phải giữ bản 

sao của các VISA hiện tại. Nếu tình trạng cư trú của quí vị đã thay đổi thành 'công 

dân', quí vị bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bản sao Hộ chiếu Úc và Giấy 

Quốc tịch của quí vị. 

Mỗi tháng 8, chúng tôi được yêu cầu hoàn thành bản Điều tra dân số của Chính 

phủ Úc để báo cáo số lượng học sinh đang theo học tại trường của chúng tôi có 

VISA để xác định tính hợp lệ được theo học tại các trường do Chính phủ tài trợ. 

Nếu VISA của quí vị đã hết hạn, các điều kiện đã thay đổi hoặc tình trạng của quí 

vị hiện là công dân Úc, vui lòng mang theo giấy tờ gốc của quí vị đến Văn phòng 

gấp để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của trường. Nếu hồ sơ của chúng tôi 

không cập nhật hoặc chúng tôi không thể xác định được tính hợp lệ của quí vị để 

theo học trong các trường do Chính phủ tài trợ, quí vị có thể phải trả toàn bộ học 

phí của học sinh nước ngoài mỗi năm. 

 



Tin của OSHC  

St Joseph đóng góp vào việc đa dạng sinh học địa phương. 

Với những trận mưa gần đây BÂY GIỜ là thời điểm tốt nhất để 

trồng các loài cây thiên nhiên của chúng ta, đó là điều mà các trẻ 

em OSHC của chúng ta đã làm với Deidre từ Chương trình Hạt 

giống để Thay đổi cho Ottoway. Họ đã cùng nhau trồng hơn 30 

loại cây thiên nhiên trên bờ đường Ina Street và sau đó đặt biển 

báo Seeds for Change trên hàng rào. Dấu hiệu này có mã QR sẽ 

đưa quí vị đến trang Facebook của họ. Kéo xuống để tìm 100 tờ 

thông tin về tất cả các sinh vật địa phương được trồng cho dự án 

này. 

Có trụ sở tại Trung tâm Cộng đồng Junction, Seeds for Change đã 

làm việc với cư dân Ottoway để trồng các loài bản địa từ hạt và 

ghim cành và hiện họ có hơn 1.000 cây để cho đi vào tháng Bảy. 

Cùng nhau, chúng ta có thể tăng cường việc đa dạng sinh học địa 

phương, vì vậy nếu quí vị sống ở Ottoway, hãy liên hệ với Deidre 

để nhận CÂY MIỄN PHÍ cho mình. 

Hạt giống để Thay đổi 

Gần đây Deidre đã đến thăm và hỏi 

chuyện  trẻ em OSHC xem chúng có tham gia 

vào việc trồng cây quanh trường không. 

Deidre đã đến vào Thứ hai và chia sẻ 

kiến thức trồng cây với trẻ em của trường, sau 

đó các em đã trồng cây ở ven đường và gần 

cổng ngoài cổng trường. 

Tin của SRC  



Chụp hình Trường 



Sinh Hoạt kỳ nghỉ hè 

Lịch của trường 

Học kỳ 2 & 3, 2022 

Tháng Bảy  Tháng Tám  Tháng Chín 

5 Viếng thăm Chuyển tiếp của Lớp 

Vỡ lòng &  Mẫu giáo mới 

Buổi sáng 

 12 Living Learning Leading School 

Climate Parent Survey Closes 

 9 NGÀY HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ 

HỌC 

8 Học kỳ 2 chấm dứt lúc 12g30 

trưa 

 15 Họp Hội dồng trường lúc 5g30 chiều    

25 Học kỳ 3 bắt đầu lúc 8g45 sáng  17 Ngày Chụp Hình tòan trường    

25 Cuộc sống Học tập Trường dẫn đầu 

về Khí hậu Khảo sát Phụ huynh bắt 
 22-

26 

Ngày Tham quan các trường Công 

giáo 

   

   23 Ngày Mở cửa STEM của trường St 

Joseph 

   

The Skool Bag App is used to keep you up to date with that is happening within our school.   

This is an information tool and we recommend that all families have this App. 

Tin Tài chánh 

HỌC PHÍ 

Bản sao Bảng kê khai học phí của quí vị đã được gửi cho tất cả các gia đình, với kết số, vào Thứ Ba ngày 28 tháng Sáu. 

Nếu quí vị đóng học phí thành 3 đợt thì đợt 2 sẽ hết hạn vào cuối học kỳ này. 

Đối với những quí vị đang thanh toán định kỳ, vui lòng kiểm tra xem số tiền đó có đủ để thanh toán học phí của quí vị cho năm 2022 

vào cuối năm học hay không. 

Như thường lệ, nếu quí vị đang gặp khó khăn về tài chính, vui lòng đến gặp Hiệu trưởng, Shaun hoặc Nhân viên Tài chính, Anne để 

chúng tôi có thể giúp đỡ cho quí vị. 


