
Chúng ta có thể viết 

và vẽ lời Cầu Nguyện 

trên Bức tường Cầu 

nguyện của trường. 

Chúng ta có thể ngồi 

trong Sự Tạo Tác của 

Thiên chúa để cảm thấy 

bình tĩnh và yên lặng. 
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Số 10 1 tháng Bảy 2021 

 

Trường 

St Joseph 

Học kỳ này, các em đã học về lời Cầu nguyện. Các em biết rằng Cầu 

nguyện là một cách để trò chuyện và được ở bên Chúa. Học sinh đã 

khám phá những địa điểm và phương cách khác nhau để cầu nguyện, 

và những biểu tượng được sử dụng trong giờ Cầu nguyện. 

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 

 
 

Trong tất cả các điều yêu mến 

 
 

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 

 
 

 
"Tôi cầu nguyện tại Đền thờ 

- nó tốt cho bạn để cầu 

nguyện" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 

Các biểu tượng giúp 

chúng ta cầu nguyện. 
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Sự kết thúc Học kỳ 2 đánh dấu nửa chặng đường của năm học với Báo cáo Học kỳ 1 được gửi về nhà ngày hôm qua. Đây là 

cơ hội để cha mẹ 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 hè sắp tới là thời điểm lý tưởng để thực hiện điều này. 

Bản sắc Công giáo 

Trong 3 tuần qua, tôi đã rất vui khi được tham gia vào các lễ cầu nguyện lớp của lớp vỡ lòng, tiểu học sơ cấp, trung cấp và tiểu học 

cao cấp của chúng ta. Các nghi thức phụng vụ trong trường học của chúng tôi tạo cơ hội cho trẻ em trải nghiệm cách cử hành 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 

hàng năm trong năm 2021 của chúng tôi. 

Với những hạn chế của Covid 19 được nới lỏng phần nào, học kỳ này 3 các lớp lớn của chúng tôi đã có cơ hội tham gia cùng giáo 

xứ cử hành thánh lễ trong các lễ Đức Mẹ Phù Hộ của các Kitô hữu và Lễ Chúa giáng sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả. Hy vọng rằng 

vào cuối năm nay, chúng tôi sẽ có thể đưa toàn trường vào tổ chức các thánh lễ của giáo xứ. 

Giảng Dạy và Học Tập 

Hôm qua (Thứ Tư ngày 30 tháng 6), có lẽ phụ huynh đã nhận được báo cáo học kỳ Một của con mình. Các báo cáo này ghi lại toàn 

bộ kết quả học tập của con em quí vị trong lục cá nguyệt đầu tiên của năm học năm nay. 

Mỗi trẻ em của trường nhận được thứ hạng cho ‘Thành tích Tổng thể’ và ‘Nỗ lực Tổng thể’. Một trong những lĩnh vực tôi đặc biệt lưu 

ý là ‘Nỗ lực tổng thể’ của một đứa trẻ. Thứ hạng này được cung cấp cho mỗi môn học và bổ túc cho thứ hạng ‘Thành tích Tổng thể’, 

cho phụ huynh biết về cách con mình đã áp dụng bản thân và nỗ lực trong học tập. Hai trong số các Chìa khóa dẫn đến Thành công 

của chúng tôi; ‘Sự bền bỉ và khả năng phục hồi’ nêu lên tầm quan trọng của việc cố gắng hết sức, bất kể kiến thức hoặc mức độ 

quan tâm của bạn trong một lĩnh vực cụ thể nào. 

Tôi muốn cảm ơn các giáo viên của trường về những nỗ lực của họ trong việc viết những báo cáo này và khuyến khích phụ huynh ăn 

mừng thành tích của con em và nói chuyện với chúng 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 quí vị có thể cùng con / các con của mình giải đáp. 

Hai bài toán đố của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Tôi đang nghĩ về một số từ 10 đến 100 với một số 8 duy nhất trong đó. Con số của tôi có thể là gì? 

Bạn có thể tạo ra những con số nào bằng cách sử dụng 4, 5 và 6? 

Lớp 4-6 

Bạn có thể tạo được bao nhiêu số từ các chữ số 5, 6, 7 và 8? Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi chữ số một lần trong mỗi số. 

Hai số nhân với nhau để cho 25000. Hai số đó có thể là số nào? 

Chúc giải toán vui vẻ. 

 

 
Trẻ em phát triển kỹ năng đọc sách, kiến thức và sự hiểu biết của mình bằng cách đọc sách thường xuyên. Dưới đây là một số 

phương pháp mà phụ huynh có thể thử ở nhà để giúp đỡ việc học của con em: 

Khuyến khích và làm mẫu cho việc đọc sách trong nhà 

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

• Đọc sách cùng con em 

• Chia sẻ những gì mình đang đọc với con 

• Đọc cho con một câu chuyện trước khi đi ngủ 

• Nói chuyện với con bạn về các tình huống khác nhau mà mình phải đọc văn bản. 

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ. 

Buổi du ngoạn toàn trường 

Hôm nay (Thứ Năm, ngày 1 tháng 7), các học sinh của trường đã có cơ hội tham dự buổi biểu diễn trưa của vở nhạc kịch "Footloose 

Junior" năm 2021 của Đại học Mount Carmel. Đây là chuyến du ngoạn của toàn trường đến Nhà hát Scott, tọa lạc trong khuôn viên 

của Đại học Adelaide. Các trường Công giáo thuộc Cộng đồng Tây Bắc có truyền thống học sinh tiểu học Công giáo tham dự một 

buổi học trưa như một phần của chương trình chuyển tiếp từ tiểu học lên trung học của khu vực. 

Tin của Hiệu Trưởng 



 

 

Phiên dịch Việt ngữ của trường 

Vào Tuần 4 của học kỳ này, Hạnh Đỗ bắt đầu làm thông dịch viên và phiên dịch viên Việt ngữ cho trường chúng ta. Hạnh có mặt mỗi 

chiều thứ Tư 1 giờ đến 2 giờ chiều để gặp gỡ các gia đình Việt Nam, đảm nhận vai trò thông dịch viên. Hanh sẵn sàng hỗ trợ các gia 

đình Việt Nam nào muốn gặp giáo viên trong lớp của con em họ, một thành viên của nhóm lãnh đạo hoặc nhân viên văn phòng của 

chúng tôi. Hạnh cũng sẽ dịch các thông báo của phụ huynh sang tiếng Việt trong thời gian này mỗi tuần. Nếu quí vị muốn sử dụng dịch 

vụ này, vui lòng liên hệ với văn phòng. 

Đợt Thâu nhận học sinh Vỡ lòng và Mẫu giáo Học kỳ 3 
 

Trường St. Joseph một lần nữa sẽ có đợt Thâu 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 ta sẽ thay thế những học sinh chuyển lên Mẫu giáo trong đợt thâu nhận Học kỳ 3 của chúng tôi. Các 

học sinh Mẫu giáo mới của Học kỳ 3 sẽ vào các lớp R / 1 hiện tại của chúng tôi. Tiêu chuẩn để bắt đầu lớp Vỡ Lòng hoặc Mẫu giáo 

vào ngày đầu tiên đi học trong Học kỳ 3 là trẻ phải đủ 4 tuổi (Vỡ lòng) hoặc 5 tuổi (Mẫu giáo) trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến 

ngày 31 tháng 10 của năm đó. Các buổi sáng thăm viếng chuyển tiếp dành cho việc thâu nhận Lớp Vỡ lòng và Lớp Mẫu giáo mới của 

chúng tôi đã diễn ra vào các ngày Thứ Ba gần đây với mục đích hỗ trợ cho sự khởi đầu mới của các em. 

Tin tức về nhân sự 
 

Điều phối viên lớp Vỡ lòng Catherine Crosbie trở lại trường khi Học kỳ 3 bắt đầu sau hai năm Nghỉ Sanh / Parenting Leave. Chúng tôi 

rất mong đợi sự trở lại của Catherine. Tôi chắc rằng quí vị sẽ cùng tôi chào đón Catherine trở lại cộng đồng Trường St Joseph. 

Maddie Merenda đã làm một công việc tuyệt vời để thay thế Điều phối viên Vỡ lòng Catherine khi bà vắng mặt trong hai năm qua. 

Maddie sẽ tạm biệt chúng ta vào cuối Học kỳ 2 và chúng tôi cầu chúc cho Maddie mọi điều tốt đẹp nhất trong chặng đường tiếp theo 

của hành trình giảng dạy. 

Hanh Do đã được bổ nhiệm làm Nhân viên Hỗ trợ Giáo dục Vỡ lòng vào đầu nhiệm kỳ này để làm việc cùng với Maddie Merenda và 

Bronwyn Robinson, để giúp đỡ thêm cho các trẻ em mẫu giáo của chúng tôi. 

Ngoài ra, Melissa Strudwick cũng sẽ tham gia vào nhóm các nhà giáo dục Vỡ lòng của chúng tôi vào đầu Học kỳ 3. Đây là một vai trò 

giảng dạy tạm thời được tạo ra do sự gia tăng số lượng đăng ký học mẫu giáo cho Lục cá nguyệt Hai năm nay. Amy Ngu / Melissa 

Strudwick là một giáo viên có trình độ chuyên môn được quen thuộc với trường học của chúng ta, đã hoàn tất vai trò giảng dạy với 

chúng tôi vào năm 2020 và làm giáo viên tạm thế ở trường chúng tôi vào năm 2020 và 2021 / đã làm việc với những trẻ em có nhu cầu 

đặc biệt trong trường chúng ta trong hai năm qua. 

Kế hoạch tổng thể của trường 
 

Bộ trưởng Chính phủ Liên bang Mark Butler đã đến thăm trường chúng ta vào thứ Sáu 25 tháng 6 để tham quan Khu vui chơi Thiên 

nhiên và Khu Vườn Bền vững của chúng tôi. Phân Bộ của Mark đã đóng góp 20000 đô la cho dự án Khu vui chơi Thiên nhiên và 

Vườn Bền vững của chúng ta trong Khoản tài trợ cho Quỹ Cộng đồng Trường học Địa phương năm 2019. Chúng tôi cảm ơn cả Mark 

và Chính phủ Liên bang về sự đóng góp của họ vào chi phí chung của dự án. 

Ban nhạc của trường 
 

Vào thứ Tư ngày 23 tháng 6, tôi có vinh dự được chứng kiến một số thành viên ban nhạc của trường đại diện cho trường chúng ta 

tham gia cuộc Tranh Tài của các Ban nhạc năm 2021 được tổ chức tại Khuôn viên Tiểu học của trường Nazareth. Thay mặt cho cộng 

đồng nhà trường, tôi muốn ghi nhận và cảm ơn Duncan Kilburn đã tình nguyện dành thời gian để điều phối buổi biểu diễn Tranh Tài 

giữa các ban nhạc của chúng ta. Những trẻ em đã làm một công việc tuyệt vời đại diện cho trường 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 của các ban nhạc. 

Ăn uống lành mạnh tương đương với việc cung cấp nhiên liệu cho não của chúng ta 
 

Khi tôi thả bộ quanh trường, tôi thấy nhiều lớp học của chúng tôi dừng lại để mua Thức ăn cho Não. Ăn uống lành mạnh rất tốt cho 

sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của chúng ta. Bộ não yêu cầu chất dinh dưỡng 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, với nhiều lớp học dừng lại 

suốt cả ngày cho giờ ăn nhẹ Thực phẩm cho não. Bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và rau quả rất dễ mua Thực 

phẩm cho não mà trẻ nên ăn thường xuyên. Một mẹo hữu ích khi chọn đồ ăn nhẹ cho con bạn là; nếu nó được dóng gói, nó thường 

chứa nhiều muối, đường và / hoặc chất béo, vì vậy hãy tránh những đồ ăn nhẹ này nếu có thể được. 

Khảo sát khí hậu trường học 
 

Năm nay, chúng tôi tiếp tục hợp tác với Giáo sư Jill Aldridge từ Đại học Curtin, người đang hỗ trợ chúng tôi trong việc Phát triển Khả 

Năng Lãnh đạo trong Cải tiến Trường học qua việc 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. 

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 



 

 

Trường Sun Smart 

Trường chúng ta tuân theo các yêu cầu của Hội đồng Ung thư về Chương trình Thông minh Mặt trời, để trở thành một Trường Sun 

Smart. Con cái của chúng ta được yêu cầu đội mũ vành khi ra ngoài trời trong Học kỳ 1 và 4, là những giai đoạn nóng nhất của năm 

học. Năm nay, chúng tôi đã chuyển Ngày thể thao sang Học kỳ 2 theo đề xuất của Trường Sun Smart. Chính sách Trường học về 

Chống nắng và Thời tiết Nóng của chúng tôi gần đây đã được cập nhật và có thể được tìm thấy trên trang web của trường chúng tôi 

trong mục Cộng đồng, Phúc lợi, Phúc lợi của Con bạn. 

Trẻ em và thanh niên cần tập thể dục bao nhiêu? 

Các Hướng dẫn về Chuyển động trong 24 giờ của Úc đưa ra các đề nghị sau đây cho trẻ em và thanh niên: 

• Trẻ sơ sinh (từ sơ sinh đến một tuổi): 30 phút chơi trên sàn tương tác có 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 thanh 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 bạn có thể hỗ trợ Sức khỏe của con mình, hãy truy cập Be You (trước đây là Beyond Blue) https:// 

beyou.edu.au/fact-sheets/development/brain-development 

Khu vực hôn và thả con 

Xin nhắc lại rằng Khu Hôn và Thả con 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 cản trở tất cả giao thông ra vào. Nó cũng dẫn đến việc trẻ em phải rời khỏi ô tô trên Rosewater 

Terrace và phải di chuyển giữa các phương tiện giao thông, gây lo ngại về an toàn. 

Nếu quí vị cần đến sân trường, quí vị có thể đậu xe dọc theo Rosewater Terrace và trên Đại lộ Ina. Cảm ơn trước sự hỗ trợ của quí 

vị 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 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 quí vị. Nhiều gia đình của trường hiện đang sử dụng Ứng dụng Skool Bag để cập nhật những gì 

đang diễn 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 theo dõi những gì 

đang diễn ra trong trường của chúng ta. 

Các ngày trong Nhật ký 

Kết thúc Học kỳ 2 – 12g30 trưa Thứ Sáu 2 tháng Bảy. 

Học kỳ 3 Bắt đầu – 8g45 sáng Thứ Hai ngày 19 tháng Bảy. 

Tôi hy vọng quí vị có một kết thúc tốt đẹp cho học kỳ và tận hưởng kỳ hè sắp tới. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị vì lợi ích tốt nhất của tất cả con em chúng ta. 

Shaun O’Leary. 
 
 

Lịch của Trường 

Học kỳ 2 2021 

  

Tháng Bảy 

2 Học kỳ 2 chấm dứt 12g30 trưa 

19 Học kỳ 3 bắt đầu – 8g45 sáng 

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 



 

 

Chương trình Chịu Phép Bí tích 

Các gia đình đã bắt đầu chuẩn bị cho con em của họ cho Chương trình Bí tích hiện nay. Chúng tôi 

sẽ nhóm họp cứ hai tuần một lần trong Nhà thờ. Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu sẽ được cử 

hành trong Học kỳ 4. Các chi tiết đã được xác nhận như sau: 

Chủ lễ: Tổng Đại diện, Cha Philip Marshall 

Ngày: 23/10/2021 Thời gian: 10.00 sáng 

Số trẻ chịu phép: 12 

Loại nghi lễ: Nghi thức Thêm sức Ngoài thánh lễ 

Địa điểm: Nhà thờ St Maximilian Kolbe, Ottoway 

Tình nguyện viên 

Chúng tôi mong muốn tất cả phụ huynh và Người chăm sóc tham gia vào cuộc sống của trường 

những khi họ có thể làm được. Nếu quí vị muốn trở thành tình nguyện viên trong lớp học, trong các 

chuyến du ngoạn, hoặc với phụ huynh và thân hữu trong cộng đồng của chúng ta, vui lòng gặp 

Tanya để biết các biểu mẫu mà chúng tôi yêu cầu quí vị phải điền và dành thời gian cho tôi được 

giới thiệu. Thủ tục này mất khoảng một giờ nhưng cũng có thể được thực hiện trực tuyến nếu quí vị 

muốn làm ở nhà. 

 
 

Ngày mặc quần áo thường phục để Gây quỹ cho 

Công Bằng Xã Hội 

Thứ sáu ngày 2 tháng 7 

Vui lòng mang theo một đồng vàng để quyên góp cho các Tổ chức 

từ thiện Công giáo được hỗ trợ bởi Trường St Joseph. 

Các tổ chức này gồm: Caritas, Tổ chức Từ thiện Công giáo, Hội 

Truyền giáo Công giáo và Vinnie’s 

(Học kỳ tới chúng ta sẽ có 

‘Đi một dặm trong đôi giày của tôi’ 

Buổi gây quỹ của Trung tâm Hutt St.) 

Ngày này sẽ bắt đầu với buổi cầu nguyện và tập họp của 

Cộng đồng lúc 8g45 sáng. Thân mời mọi người cùng tham dự 

với chúng tôi. 

Xin lưu ý 12g30 trưa trường kết thúc. 

Tin của APRIM 



 
 

Hạn chót cho bạn. 

Các gia đình OSHC được nhắc nhở rằng chính phủ đã gửi một lá thư cho quí 

vị để yêu cầu quí vị xác nhận thu nhập của mình cho tài khóa 2018-2019 vào 

cuối tháng Ba. Nếu quí vị không làm, CCS của quí vị sẽ chấm dứt. Tôi đã kèm 

theo một số chi tiết này bên dưới. 

Phụ huynh sẽ không còn được hưởng cả CCS và ACCS kể từ ngày 12 tháng 7 

năm 2021 và chúng tôi sẽ phải tính trọn lệ phí. 

Xác nhận thu nhập 2018–19 

Hầu hết các gia đình đã xác nhận thu nhập 2018 - 19 của họ trước hạn chót lần đầu 

vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Bất kỳ gia đình nào vẫn chưa xác nhận thu nhập 

2018–19 của họ thì phải làm trước hạn chót lần hai vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. 

Nếu không, họ có thể cần phải trả lại tất cả CCS mà họ nhận được trong năm 2018 

–19. 

Xác nhận thu nhập 2019–20 

Nhiều gia đình đã xác nhận thu nhập 2019–20 của họ. Bằng không, họ phải làm 

trước hạn chót lần đầu vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nếu không, CCS của họ sẽ 

bị ngưng và họ sẽ phải trả toàn bộ phí giữ trẻ. 

Làm thế nào để gia đình xác nhận thu nhập của họ? 

Bạn có thể thông báo cho gia đình để xác nhận thu nhập của mình bằng cách: 

nộp tờ khai thuế của họ, hoặc 

báo cho Services Australia là họ không cần phải nộp tờ khai thuế. Các gia đình có 

thể điền mẫu Thông báo không cần khai thuế bằng cách sử dụng tài khoản trực 

tuyến Centrelink của họ thông qua myGov hoặc qua ứng dụng di động Express Plus 

Centrelink. Họ sẽ cần phải làm điều này ngay cả khi họ đã báo cho Bộ Thuế vụ Úc 

biết rằng họ không cần phải khai thuế. 

Nếu cha mẹ ly thân với nhau, Services Australia cũng sẽ cần biết thu nhập của 

người phối ngẫu cũ của họ. Nếu cha mẹ lo ngại rằng người phối ngẫu cũ của họ 

không khai thuế trước thời hạn, họ nên gọi cho đường dây Gia đình. 

Cảm ơn sự hợp tác của quí vị. 

Mieke 

Giám đốc OSHC 

Tin của OSHC 



Tin của Nhân viên Tuyên Úy 

Overseas Born Students 
 
 

 
 

If your child was born in a country other than Australia, weare required to 
hold copies of current VISAs. If your resident status has changed to 
‘citizen’, it is imperative that you provideus with copies of your Australian 
Passport and Citizen certificate. 

Every August we are required to complete an Australian Government 
Census which includes reporting how many students attend our school 
who hold VISA’s to determine eligibility to attend Government funded 
schools. 

If your VISA has expired, conditions have changed or you status is now 
that of an Australian citizen, please bring your original documents into 
the Office as a matter of priority so we can update our records. If our 
records are not current or we are unable to determine your eligibility to 
access Government funded schooling, you may be charged the 
overseas full fee paying student rate per year. 

 

 

 

 

 

 

Để nhận hướng dẫn tập trung cho các sinh hoạt có sẵn trong các kỳ nghỉ học tháng Bảy này, vui 

lòng nhấp vào liên kết này: 

https://playandgo.com.au/adelaide-school-holidays-july/ 
 

 

 

Các kỳ nghỉ của trường học Adelaide – Sinh Hoạt, 

Sự kiện & Ý tưởng cho Trẻ em & Gia đình - Có gì 

cho Gia đình & Trẻ em Adelaide Có gì dành cho 

Gia đình & Trẻ em Adelaide 

Nhà trên cây 13 tầng Sống động trên Sân khấu. Được chuyển thể từ 

cuốn sách từng đoạt nhiều giải thưởng của Andy Griffiths & Terry 

Denton, Ngôi nhà trên cây 13 tầng trở nên sống động trên sân khấu 

dành cho trẻ em 6-12 và người lớn của chúng trong một buổi trình diễn 

hoàn toàn mới lạ! 

TRÀ & CÀ PHÊ BUỔI SÁNG: 

Thân mời Phụ huynh và Người chăm sóc tham gia uống trà, 
cà phê và bánh quy với tôi vào các buổi sáng thứ Năm. Xin 
vui lòng tìm kiếm các dấu hiệu. Nếu thời tiết khắc nghiệt, Hội 
trường sẽ cung cấp một không gian ấm áp, có mái che. 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplayandgo.com.au%2Fadelaide-school-holidays-july%2F&data=04%7C01%7Crallen%40stjotto.catholic.edu.au%7C8bd0aa6770304876c2db08d936a22cb4%7C5807dd444ae44d4690bfcb1ba8e4d390%7C0%7C0%7C6376008924209


Tin tức về ban nhạc trường 

 
Tranh tài giữa các ban nhạc trẻ tại Nazareth College đã thành công rực rỡ với cả hai ban nhạc đều 

biểu diễn tuyệt vời. 

Các buổi tập luyện của ban nhạc sẽ bắt đầu vào Học kỳ 3 trong giờ ăn trưa Thứ Năm và sau giờ 

học với các học sinh Lớp 3 đã hoàn lại phiếu chấp thuận của phụ huynh. Hoan nghênh và khuyến 

khích mọi người tham gia. 

Tôi muốn cảm ơn những gia đình của các học sinh này vì sự kiên nhẫn của họ trong khi chúng tôi 

tập trung vào buổi biểu diễn Tranh tài giữa các ban nhạc. 

Buổi biểu diễn tiếp theo sẽ là Hội chợ Trên đường Semaphore và hy vọng các sinh hoạt cuối năm 

sẽ được công bố. 

Duncan Kilburn 

(Điều phối viên Ban nhạc 

Trường) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diễn hành Tuần lễ sách 

Thứ 4 25 tháng 8 năm 2021 

Học kỳ 3 (Tuần 6) trong sân trường, 9g - 9g30 sáng 
 

Kính mời Phụ huynh / Người chăm sóc và thân hữu tham dự Cuộc diễn hành Tuần lễ Sách 

của Trường St Joseph hàng năm. 

 

 

Mỗi lớp có một chủ đề mở là 

“THẾ GIỚI CŨ, THẾ GIỚI MỚI, CÁC THẾ GIỚI KHÁC” 

 

Tất cả học sinh từ lớp Vỡ lòng đến lớp 6 có thể hóa trang thành nhân vật trong sách mình yêu 

thích và mang theo sách hoặc bản sao bìa trước. 

Phụ huynh, vui lòng hỗ trợ con em trong việc may hoặc mua trang phục cho chúng, vì cần được 

may ở nhà, không phải ở trường, (đây có thể là một sinh hoạt vui chơi trong kỳ nghỉ). Trang phục 

không nhất thiết phải có chất lượng của Nhà hát Lễ hội - chỉ cần vui và làm thật đơn giản! 

 
 
 
 
 


