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Số 10                3 tháng 7, 2019 

10 Ina Avenue,  Ottoway  S A   5013 

   Telephone:  (08) 8447 4969 

Facsimile:  (08) 8241 0380 

Email:  info@stjotto.catholic.edu.au 

Website: www.stjotto.catholic.edu.au    

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   

7g30 đến 8g30 sáng  

và 3g đến 6g tối  

Thứ ba 2g45 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 

 

Thánh lễ 

Thứ bảy 6g30 tối 

Chủ nhật 8g30 sáng Anh ngữ & 

10g30 sáng Ba Lan ngữ  

Thứ Tư 6g30 tối Anh ngữ & Ba Lan 

ngữ 

Trừ Thứ Ba 

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 

Tin tức về nhân sự  

Catherine Crosbie sẽ nghỉ sanh trong suốt Học kỳ 3 và 4. Chúng tôi chúc Catherine mọi điều tốt đẹp nhất với sự ra đời của đứa con đầu lòng. Chúng ta biết 
Catherine được ban phước làm một người mẹ tuyệt vời, bà sẽ dành nhiều thời gian cho đứa con mới sinh của mình. 

Maddie Merenda đă được bổ nhiệm làm giáo viên thay thế cho Catherine trong Học kỳ 3 và 4. Maddie đến với chúng ta với một số năm kinh nghiệm làm 
việc trong các lớp học Mầm non và Tiểu học sơ cấp. Tôi biết chắc là quí vị sẽ cùng tôi chào đón Maddie đến với cộng đồng St Joseph. 

Karyn Burlow đă thành công nhận chức vụ Nhân viên Hành chính và Tài chính cho trường St Joseph, Hindmarsh. Karyn sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới vào đầu 
Học kỳ 3. Chúng ta cảm ơn Karyn đă phục vụ nhiều năm tại St Joseph, Ottoway. Karyn đă hợp tác với các Hiệu trưởng mà cô đă cùng làm việc để thực hiện 
công tác quản lý tài chính tuyệt vời tại Trường St Joseph. Theo quan điểm cá nhân, tôi rất biết ơn Karyn cho tình hình tài chính vững mạnh của trường mà 
tôi nhận thấy khi tôi nhận công tác vào đầu năm nay. 

Quá trình bổ nhiệm một Nhân viên Hành chính và Tài chính Văn phòng mới đă bắt đầu với một thông báo sẽ được đưa ra trong tương lai gần. Hy vọng rằng 
Văn pḥòng Quản trị và Tài chính mới sẽ bắt đầu với chúng ta vào đầu Học kỳ 3. 

 

Thông điệp về An toàn 

Học sinh và gia đình được nhắc nhở phải cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là khi các em không có người đi cùng 
trên đường đến trường hay về nhà. Nếu các em bị tiếp cận, các em không nên trả lời họ 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 ở quanh đó nếu cảm thấy 
không an toàn và nên báo cáo sự kiện cho một người lớn đáng tin cậy (như cha mẹ hoặc nhân viên trường) càng sớm càng 
tốt. SAPOL khuyên rằng việc lấy điện thoại di động và gọi cảnh sát có thể ngăn chặn kẻ xấu phạm tội và họ đề nghị học sinh 
chính thức đi báo cho đồn cảnh sát gần nhất của mình. 

  

Đêm Disco Thứ Sáu 28 tháng 6 

Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 6, chúng tôi đă tổ chức các buổi disco cho trường. Buổi disco cho các lớp R-3 của chúng ta kéo dài từ 3g45 
đến 5g15 chiều và buổi disco cho Lớp 4-6 của chúng ta kéo dài từ 5g30 chiều đến 7g tối. Một nhóm các phụ huynh sốt sắng của trường 
đă lên kế hoạch và điều hành các buổi disco cho trường. Cũng xin cảm ơn các giáo viên đă ở lại sau giờ học để giúp giám thị các em. 

 

Cần Tình nguyện viên cho căng tin  

Người quản lý căng tin của chúng ta là bà Rebecca Allen hiện đang thiếu tình nguyện viên để giúp chuẩn bị thức ăn cho trẻ em của trường. Rebecca đang 
t́ìm kiếm các tình nguyện viên để giúp cho bà  trong khoảng thời gian từ 9g30 đến 11g sáng cho hầu hết các ngày trong tuần. Nếu quí phụ huynh quan tâm, 
hăy hẹn gặp ông Simon McCullough nhân viên APRIM  của chúng tôi là người sẽ hướng dẫn cho quí vị diễn trình Tập Huấn cho Tình nguyện viên. Simon sẽ 
bảo đảm rằng tất cả các yêu cầu cho tình nguyện viên được đáp ứng trước khi quí vị bắt đầu công việc tình nguyện. 

  

Các Hội thảo sắp tới dành cho phụ huynh với Mark LeMessurier 

Năm ngoái, trường chúng ta đă nộp đơn xin Trợ cấp PIE (Sáng kiến Phụ huynh về Giáo dục) và đầu năm nay, chúng tôi đă được thông báo rằng chúng ta 
đă thành công trong việc nhận ngân khoản Tài trợ. Điều này đă giúp cho chúng tôi có tiền để sử dụng cho hai buổi Hội thảo dành cho Phụ huynh. 

Chúng tôi đă hợp đồng sử dụng các kinh nghiệm chuyên môn tuyệt vời của ông Mark LeMessurier để điều khiển cho cả hai buổi Hội thảo dành cho Phụ 
huynh trong năm nay. Đă làm việc với Mark LeMessurier trong quá khứ, tôi biết Mark hấp dẫn và hài hước trong các bài thuyết trình của ông.  

Ông ấy rất thực tế và hiểu biết rất sâu sắc về bệnh tự kỷ. Tôi yêu cầu phụ huynh hãy ghi lại trong sổ tay về hai ngày này. 

 

Tôi hy vọng quí phụ huynh có một kết thúc tốt đẹp cho học kỳ và tận hưởng kỳ nghỉ sắp tới. 

Cùng hợp tác làm việc với quí phụ huynh v́ lợi ích tốt nhất của tất cả con em của chúng ta. 

Shaun O’Leary. 

Học kỳ 2 chấm dứt vào Thứ Sáu 5 tháng 7 lúc 12g30 trưa - (Dịch vụ Giữ Trẻ Ngoài giờ học mở cửa đến 6g chiều) 

NHỮNG SẮP XẾP CHO HỌC KỲ 3 - Học kỳ 3 bắt đầu ngày Thứ Hai 22 tháng 7 lúc 8g45 sáng 

Đợt Thâu nhận Mẫu giáo cho Học kỳ 3 

Truờng St Joseph sẽ có đợt thâu nhận Mẫu giáo vào đầu Học kỳ 3 năm nay. Các học sinh Mẫu giáo mới của Học kỳ 3 sẽ học chung với học sinh các lớp 
R/1 hiện nay. Số chỗ có giới hạn, vì thế nếu quí phụ huynh nào muốn ghi tên cho con em bắt đầu lớp Mẫu giáo trong Học kỳ 3 vui lòng làm hẹn để phỏng 
vấn ghi danh với tôi. Hoặc nếu quí vị quen với gia đình nào muốn ghi tên cho con em của họ học tại truờng này thì làm ơn cho họ biết để ghi tên. 
 

Xin nhắc nhở về tiêu chuẩn học Mẫu giáo vào ngày đầu tiên của Học kỳ 3 là trẻ em phải đủ 5 tuổi từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 10 của năm đó. Tiêu 
chuẩn bắt đầu lớp Mẫu giáo vào ngày đầu tiên của Học kỳ 1 vẫn nhu cu là trẻ em phải đủ 5 tuổi vào ngày hoặc truớc ngày 30 tháng 4 năm đó. Trẻ em có 
ngày sinh từ 1 tháng 11 và 31 tháng 12 không thể bắt đầu đi học truớc năm sau. 

Hội Thảo thứ nhì, “Những ý kiến thực tế về việc uốn nắn các cư xử xấu” sẽ đuợc tổ chức vào  

Thứ Tư 18 tháng 9 lúc 6g tối trong hội truờng 

Hội Thảo đầu tiên, “Việc chẩn đoán của Bệnh Tự Kỷ; Phụ huynh nghĩ sao về nó, Nó có nghĩa là gì, Điều gì là kế tiếp?” sẽ đuợc tổ chức vào  

Thứ Tư 7 tháng 8 lúc 6g tối trong Hội truờng của truờng. Phụ huynh đuợc miễn phí. 

Những sắp xếp Cuối Học kỳ 2 và Bắt đầu Học kỳ 3  


