
Bản Tin 

 

 

Trong tất cả những gì yêu mến 

 

Số 18    19 tháng 11, 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 Tu 6g30 tối Anh ngữ & Ba Lan 

ngữ 

Trừ Thứ Ba 

(hỏi lại Giáo xứ)   

Ngày Vui chơi Thiên nhiên — Hôm nay bạn có chơi bên 

ngoài không? 

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 

Bộ não con người và khả năng biến đổi của nó 

“Khi gieo một ý nghĩ thì bạn gặt hái được một hành động; gieo một hành động thì bạn gặt được một thói quen; gieo một thói quen thì bạn gặt được một nhân tính; gieo một 

nhân tính thì bạn gặt được một số phận.”                                                                                                   

Ralph  

Waldo Emerson 

Bạn có biết rằng bộ não con người thay đổi trong suốt cuộc đời của chúng ta và những kinh nghiệm của chúng ta giữ một vai trò đáng kể trong những thay đổi diễn ra? Bộ não 

của chúng ta liên tục tìm cách để tiết kiệm năng lượng. Phần não được gọi là hạch cơ sở chịu trách nhiệm nhớ lại các mô hình và tác động lên chúng, hỗ trợ bộ não bảo tồn 
năng lượng trong diễn trình này. Nhưng điều gì xảy ra nếu các mô hình mà chúng ta tự tìm thấy không đặc biệt hữu ích hoặc có hiệu quả. Điều đáng mừng là chúng ta có thể 
huấn luyện lại bộ não của mình với các hình mẫu mới, có năng suất cao hơn, nhưng nó cần có thời gian và năng lượng và đòi hỏi sự tự chủ. Tự chủ có thể củng cố cá tính của 
chúng ta và giải quyết. Những người có khả năng tự chủ cao lập cuộc đời họ với những thói quen tốt và không phải lãng phí nhiều năng lượng cho nỗ lực và sức đề kháng. Họ 
đạt được thành tích học tập và làm việc cao hơn và ít gặp những sự cố về tình trạng tâm thần, sự thôi thúc và các vấn đề hành xử. Để hình thành các thói quen mới, mọi người 
cần đặt ra các mục tiêu rõ ràng, bắt đầu từ nhỏ, theo dõi tiến trình và xây dựng từ đó. 

“Sức mạnh ý chí là về khả năng chịu đựng những đối lập. Vì vậy… tôi có thể cảm thấy thèm muốn, và cũng vào lúc đó, tôi phải làm cho nhận thức của mình đủ lớn để giữ vững 

tính cương quyết để lựa chọn một phương cách khác. 

                                                                                                Kelly McGonigal, 2014 

Tin tức về giáo trình 

Trong bản tin này, tôi kèm theo đây hai bài toán đố mà phụ huynh có thể cùng giải với con / các con của mình ở nhà. 

Các bài toán đố trong tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Hãy viết tất cả những gì bạn biết về số 11. 

Tôi đã viết một số bí mật trong khoảng từ 60 đến 80. Đó là một số chẵn. Nó có thể là số gì? 

Lớp 4-7 

Ba số lẻ liên tiếp được cộng lại để thành một số từ 120 đến 140. Các số đó có thể là gì? 

Tôi đang nghĩ về một con số. Nếu tôi chia số này cho 3 thì số lẻ là 1. Nếu tôi chia số này cho 4 thì số lẻ là 1. Vậy con số của tôi có thể là gì? 

Hãy vui vẻ tìm hiểu 

Dưới đây là một phần của một bài báo đã được xuất bản trên tờ Sydney Morning Herald tập trung vào những lợi ích của việc đọc sách cho trẻ em. 

Các nhà nghiên cứu tại Melbourne đã chứng minh những gì cha mẹ đã biết qua trực giác - bạn càng thường xuyên đọc cho con bạn từ khi còn nhỏ bao 
nhiêu, thì tác động tích cực đến khả năng đọc và suy nghĩ của chúng càng lớn bấy nhiêu. 

Viện nghiên cứu về Kinh tế và Xã hội ứng dụng Melbourne không chỉ chứng minh được tác động nhân quả giữa chu kỳ đọc sách đến một đứa trẻ và sự 
phát triển của trẻ đó mà còn lần đầu tiên đo lường những lợi ích. 

Trẻ em từ bốn đến năm tuổi nếu đọc ba đến năm lần một tuần có khả năng đọc sách như trẻ lớn hơn sáu tháng (chỉ đọc hai lần hoặc ít hơn một tuần). 

Nếu đọc sách cho trẻ em sáu đến bảy ngày một tuần sẽ giúp cho chúng đi trước những em không được đọc sách cả năm trời. Người ta cũng thấy rằng 
đọc sách cho trẻ nhỏ có tác động tích cực đến sự phát triển các khả năng số học. 

Giáo sư Guyonne Kalb, giám đốc Chương trình Chính sách Xã hội và Kinh tế Lao động của Viện, đồng tác giả của chương trình nghiên cứu này cho biết  
“Hình như các trẻ em được cha mẹ đọc sách cho sẽ khá hơn các trẻ khác khi lớn lên”. 

Chương trình Nghiên cứu - được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Phát triển tuổi thơ - đã tìm thấy kết quả tích cực xảy ra ở trẻ em bất kể vào thu nhập, trình độ 
học vấn hoặc nền tảng văn hóa của cha mẹ 

'' Chúng tôi muốn thử xác định xem việc đọc sách chính nó có dẫn đến kết quả tốt hơn hay cha mẹ đọc cho con cái họ có những điều khác đang diễn ra, '' 
Giáo sư Kalb nói. 

'' Chúng tôi đã làm việc với các trẻ em đại diện cho một loạt các gia đình khác nhau, từ tất cả các nền tảng và hoàn cảnh kinh tế khác nhau. Chúng tôi 
thấy rằng không cần biết là đứa trẻ đến từ một gia đình nghèo hoặc giàu, hoặc cha mẹ có trình độ học vấn cao hay không, chỉ cần thực hiện những điều 
cơ bản là đọc sách cho chúng sẽ dẫn đến nhiều kết quả phát triển tốt hơn. '' 

Nghiên cứu theo chiều dọc theo sau các kỹ năng đọc sách của hơn 4000 trẻ em, từ bốn đến năm tuổi vào năm 2004, cho đến 10 đến 11 tuổi. 

Bộ trưởng Bộ Trẻ em và Phát triển tuổi thơ Victoria, bà Wendy Lovell nói rằng nghiên cứu này là "một bước tiến thú vị" để hiểu được tầm quan trọng của 
việc đọc sách đối với trẻ nhỏ. 

Hãy vui vẻ đọc sách. 

Thăm giáo xứ 

Tuần trước, Cha Philip Marshall và nhóm của ông đại diện cho văn phòng Tổng Giám mục đã đến thăm trường chúng ta và Giáo xứ St Maximilian Kolbe. 
Chuyến viếng thăm bắt đầu với việc cử hành Bí tích Thêm sức vào Thứ Bảy 9 tháng 11, khi 13 trẻ em từ trường và giáo xứ của chúng ta đã chịu phép Bí 
tích. 

Chuyến thăm tiếp tục vào thứ ba 12 tháng 11 với buổi thánh lễ toàn trường, một chuyến tham quan trường học và một buổi họp với Hội đồng Mục vụ 
Giáo xứ St Maximilian Kolbe, mà ông Simon McCullough APRIM và tôi là thành viên. 

Chuyến viếng thăm kéo dài một tuần đã kết thúc vào Chủ nhật 17 tháng 11 với Cha Philip Marshall cử hành thánh lễ giáo xứ lúc 11 giờ sáng tại Nhà thờ 
St Maximilian Kolbe.  

Chương trình Bí tích 

Xin chân thành cảm ơn Simon McCullough APRIM cho tất cả những công việc ông đã bỏ ra để chuẩn bị cho con em chúng ta chịu phép Bí tích Khởi đầu 
(Hòa giải, Thêm sức và Rước lễ lần đầu) trong 12 tháng qua. Khi phép Hòa giải và Thêm sức hoàn tất, và chuyến Thăm viếng Giáo xứ kết thúc, Cha 
Marek đã công bố rằng Rước lễ lần đầu sẽ diễn ra vào Chủ nhật 1 tháng 12 lúc 8g30 sáng tại giáo xứ. 

Buổi tối gia đình vui chơi 

Trong học kỳ này, chúng tôi sẽ một lần nữa tổ chức Đêm gia đình vui chơi. Sự kiện này sẽ diễn ra trong sân trường vào thứ Sáu 6 tháng 12 bắt đầu lúc 
5g30 chiều. Các thành viên của hội Phụ huynh và Thân hữu của chúng ta đã cùng làm việc với Simon McCullough APRIM để lên kế hoạch và chuẩn bị 
cho buổi tối. 

Thông tin chi tiết về sự kiện này sẽ được phân phát cho các gia đình gần ngày. Tôi khuyến khích phụ6 huynh hãy ghi ngày này vào nhật ký của mình. 

Chương trình chuyển tiếp cho trẻ Mẫu giáo và Vỡ lòng chuẩn bị cho năm 2020 

Năm nay chúng tôi đã nới rộng Chương trình chuyển tiếp cho trẻ em vào lớp Mẫu giáo và Vỡ lòng trong năm 2020. Trẻ em đã được mời đến tham dự 
năm chuyến thăm chuyển tiếp vào Thứ ba 29 tháng 10, 5 tháng 11, 12 tháng 11, 19 tháng 11 và 26 tháng 11 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 

Trong khi trẻ em đến thăm vào Thứ ba 5 tháng 11, phụ huynh đã cơ hội tham dự Buổi Phổ biến Thông tin dành cho phụ huynh (9 giờ sáng 10:30 sáng: 
Phụ huynh Lớp Mẫu giáo, 11g sáng đến 12g trưa: Phụ huynh lớp Vỡ lòng) để cung cấp thông tin quan trọng giúp cho việc chuyển tiếp đến Trường St 
Joseph được suông sẻ. 



Ngoài ra, vào Thứ ba 5 tháng 11, Linda Barclay (Chuyên gia trị liệu ngôn ngữ) đã đến thăm các trẻ em lớp Vỡ lòng mới của chúng ta để đánh giá khả năng 
nói ngôn ngữ của các em và thảo luận về các lựa chọn hỗ trợ ngôn ngữ với phụ huynh. 

Sự suy nghĩ đằng sau quá trình chuyển tiếp mở rộng là để bảo đảm tất cả trẻ em vào lớp Mẫu giáo và Vỡ lòng trong năm 2020 cảm thấy thoải mái, vui vẻ 
và quen thuộc với môi trường chung quanh từ nay đến đầu năm học 2020. Các chuyến thăm chuyển tiếp cũng tạo cơ hội cho giáo viên làm quen với từng 
trẻ và bắt đầu đưa ra các chương trình hỗ trợ để chuẩn bị cho năm học 2020. 

Hội sách 2019 

Vì bà Deb Cashel đi nghỉ phép trong Học kỳ 3, Hội chợ Tuần lễ Sách 2019 của chúng ta cùng với lễ phát thưởng cho kỳ Thử thách Đọc sách của Thủ hiến 
của chúng ta phải bị hoãn lại cho đến học kỳ này. Hội chợ Tuần lễ Sách của chúng ta được tổ chức từ Thứ Năm 14 tháng 11 đến Thứ Năm 21 tháng 11 
trong khi lễ phát thưởng Kỳ Thử thách Đọc sách của Thủ hiến được tổ chức vào thứ ba 19 tháng 11. Tôi rất cảm ơn Deb Cashel với những nỗ lực mà bà 
ấy đã bỏ ra để tổ chức các sự kiện của trường. 

Ngày học sinh được nghỉ học Thứ sáu 15 tháng 11 

Trong Ngày học sinh được nghỉ học vừa qua của chúng a Thứ Sáu 15 tháng 11, các giáo viên đã tham gia vào việc phát triển Tầm nhìn chung cho việc 
học tập để phản ánh khuôn khổ học tập sống hàng đầu được Cơ quan Giáo dục Công giáo Nam Úc đề ra vào tháng 1 năm nay. Ngoài ra, giáo viên đã xây 
dựng Kế hoạch hành động quanh việc chuyển đổi sinh thái phù hợp với trọng tâm bền vững của chúng tôi trong trường. Những gì đã được phát triển vào 
ngày này giờ đây sẽ trở thành động lực chính cho việc giảng dạy và học tập toàn trường từ năm 2020 trở đi. Giáo viên được khen ngợi vì sự tham gia của 
họ trong quá trình phát triển 2 tài liệu quan trọng này trong suốt cả ngày. 

Lễ Tốt nghiệp lớp 6 

Vào Thứ Tư 11 tháng 12, các học sinh lớp 6 của chúng ta sẽ kỷ niệm việc hoàn thành chương trình tiểu học với lễ Phụng vụ Tốt nghiệp Lớp 6 của chúng 
tôi sẽ diễn ra trong hội trường của trường lúc 6g tối. Sau lễ Phụng vụ Tốt nghiệp, các em sẽ đi về bằng xe buýt đến Khách sạn Watermark, Glenelg để 
cùng ăn mừng bữa tối tốt nghiệp Lớp 6 của họ với nhau. Các chi tiết cụ thể về buổi tối này sẽ được cung cấp cho các gia đình gần đến ngày này. 

Tầm quan trọng của việc chơi đùa. 

Để trùng hợp với buổi Vui chơi Tự nhiên dành cho học sinh Mẫu giáo đến lớp 4 gần đây và Cắm Trại lớp 5-6 cùng với việc mở rộng Khu vui chơi thiên 
nhiên lớp Mẫu giáo của chúng tôi, tôi có kèm theo tài liệu về tầm quan trọng của việc chơi đùa trong sự phát triển của trẻ em như là một phần của hai bài 
viết trong bản tin trước đây của tôi. 

Khi trẻ em lớn lên, cách chúng chơi đùa sẽ thay đổi. Ví dụ về chơi đùa  cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau dưới đây: 

Em bé (sơ sinh đến khoảng 18 tháng) 

Với em bé cha mẹ có thể thử: 

· âm nhạc, bài hát, gõ nhẹ vào bụng em bé của họ khi bạn hát, gõ chuông hoặc gõ vào thùng chứa các vật thể khác nhau - những hoạt động này 
có thể giúp phát triển thính giác và chuyển động 

· các đồ vật có kích thước, màu sắc và hình dạng khác nhau để khuyến khích trẻ em với lấy và nắm bắt 

· đồ đạc nội thất chắc chắn, bóng, đồ chơi hoặc hộp để cho trẻ bò, đứng và đi 

· chơi với các chuyển động (ví dụ, bế em bé trong khi hát, lắc lư hoặc nhảy nhẹ nhàng) 

· chơi với các từ ngữ, chẳng hạn như trong các vần điệu đơn giản, tiếng thú vật, sách, thổi quả mâm xôi và chơi ú à. 

Trẻ mới tập đi (khoảng 18 tháng đến ba năm) 

Một trẻ mới biết đi có thể thích: 

· những vật to và nhẹ như hộp các tông, xô hoặc bóng thổi để khuyến khích chúng chạy, sắp xếp, đẩy hoặc kéo 

· phấn, dây thừng, âm nhạc hoặc thùng chứa để khuyến khích nhảy, đá, dậm chân, bước và chạy 

· đồi, đường hầm hoặc ngóc ngách để khuyến khích các hoạt động thể chất như bò và khám phá, thử nghiệm các âm thanh và nhịp điệu khác 
nhau (thử hát, nhảy và vỗ tay theo tiếng nhạc với con bạn). 

Trẻ Mẫu giáo (khoảng ba đến năm tuổi) 

Các ý tưởng để gợi tâm trí và cơ thể của học sinh mẫu giáo: 

· Hộp đựng sữa cũ, muỗng gỗ, hộp đựng chậu cây rỗng, gậy, giấy nhám, xô nhựa, xoong chảo và quần áo cũ là những thứ thích hợp cho các trò 
chơi tưởng tượng, không có cấu trúc. 

· Trò chơi ghép hình đơn giản và các trò chơi phù hợp như trò chơi domino thú vật giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung của trẻ em. 

· Nhồi bột và đất sét giúp trẻ phát triển các kỹ năng khéo tay. 

· Âm nhạc yêu thích hoặc nồi và chảo là thích hợp cho một buổi khiêu vũ hoặc để tạo nên âm nhạc. 

· Bóng và frisbees có thể khuyến khích đá, ném hoặc lăn. Khi khuyến khích trẻ đá hoặc ném, hãy cố gắng để chúng sử dụng một bên của cơ thể, 
sau đó đổi sang bên kia. 

Trẻ em ở độ tuổi đi học 

Trẻ em ở độ tuổi đi học có thể vui chơi với các đồ vật và các hoạt động sau: 

· Đồ đạc nội thất, vải lụa, giỏ giặt, lều và hộp là thích hợp để xây dựng. 

· Các khóa học vượt chướng ngại vật tại nhà có thể để trẻ em di chuyển theo những cách, hướng và tốc độ khác nhau. 

· Những vần điệu hay những trò chơi như “tôi làm gián điệp bằng cặp mắt nhỏ của tôi, thứ gì đó bắt đầu bằng …” rất hay để chơi chữ và giúp phát 
triển kỹ năng đọc viết. 

· Nấu ăn đơn giản hoặc chuẩn bị thực phẩm như đo lường, khuấy và phục vụ thức ăn là tuyệt vời để phát triển kỹ năng số học và kỹ năng hàng 
ngày. 

· Trí tưởng tượng của trẻ em - với trí tưởng tượng, trẻ em có thể biến mình thành một siêu anh hùng hoặc nhân vật truyện yêu thích. Nếu con bạn 
có hứng thú, bạn có thể nghĩ về việc đưa chúng vào một số hoạt động thể thao hoặc sinh hoạt nhóm đội cho trẻ em ở độ tuổi đi học. Các sinh 
hoạt khác bao gồm các sinh hoạt nghệ thuật và thủ công sau giờ học hoặc trong kỳ nghỉ. 

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập Be You (trước đây là Beyond Blue) https://beyou.edu.au/fact-sheet/development/brain-development 

Hội chợ đường phố Semaphore 

Chủ nhật tuần này (24/11) ban nhạc trường chúng ta sẽ biểu diễn tại Hội chợ đường phố Semaphore. Đây là một cơ hội tuyệt vời để ban nhạc trường 
chúng ta biểu diễn trực tiếp trước khán giả và khen ngợi sự tham gia của ban nhạc trong Cuộc thi đua giữa các ban nhạc hồi đầu năm. Hội chợ Sema-
phore Street cũng là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá trường chúng ta, giới thiệu những gì chúng ta cung cấp cho cộng đồng chung quanh. Xin chân thành 
cảm ơn đến điều phối viên ban nhạc của trường Duncan Kilburn vì đã chuẩn bị ban nhạc cho ngày này. Mong gặp quí phụ huynh tại đây. 

Thử nghiệm Mở thêm giờ cho OSHC  

Do nhu cầu của cộng đồng trường, chúng tôi đã quyết định thử mở thêm giờ của OSHC của chúng ta mỗi sáng. Trong suốt học kỳ 4, OSHC mở cửa từ 
6g30 đến 8g30 mỗi sáng trước giờ học để phục vụ cho các gia đình phải đi làm sớm. Nếu chúng tôi thấy nhu cầu vẫn còn, chúng tôi sẽ tiếp tục mở dịch vụ 
sớm hơn trên căn bản vĩnh viễn. 

 

Cùng hợp tác với phụ huynh vì lợi ích tốt nhất của tất cả con em của chúng ta. 

Shaun O’ Leary. 

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 



Tin của APRIM  

Lể Thêm Sức 

Lễ chịu phép Bí tích Thêm sức đã được tổ chức vào Thứ Bảy 9 tháng 11 trong Nhà thờ St Maximilian Kolbe. Xin 
chúc mừng Lucas, Gian, Aliza, Mia, Favian, Xanthus, Gion, Harry, Bella, Gillean và Grent. 

Phép Bí tích Thánh Thể đầu tiên 

Bí tích Thánh Thể đầu tiên sẽ được tổ chức trong Thánh lễ Giáo xứ St Maximilian Kolbe, 8g30 sáng Chủ nhật 
1/12. 

Hòa bình và Hòa hợp 

Ban nhạc trường tuyệt vời của chúng ta, Hòa bình và Hòa âm sẽ trình diễn tại Hội chợ Đường Semaphore vào 
Chủ nhật tới ngày 24 tháng 11 vào khoảng 12g30 trưa. Chúng tôi hoan nghênh sự có mặt của phụ huynh. 

Xổ số Giáng sinh sẽ được xổ trong Buổi Tối Gia đình Vui chơi của trường St Joseph, thứ Sáu 6 tháng 12. Chúng 
tôi đang mong đợi sự đóng góp quà tặng cho các giải thưởng, phụ huynh có thể mang quà đến văn phòng hoặc 
lớp học. Cảm ơn sự rộng lượng của quí phụ huynh. 

                                         

Quyên góp Từ Thiện Giáng sinh của hội Vinnie - chúng tôi hiện đang thu nhận 
hàng hóa quyên tặng cho Christmas Hampers để hỗ trợ công việc của hội St Vin-

cent De Paul. Bernie và Esther từ Giáo xứ luôn nói với chúng tôi rằng hàng hóa thu 
nhận được tạo ra sự khác biệt lớn cho các gia đình mà họ cố gắng hỗ trợ. Xin vui lòng gửi bất kỳ đóng góp từ thiện 
đến cho lớp học con của quí vị. Trong các lớp có đặt  giỏ quyên góp ở đó. Cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời và rộng 
lượng của phụ huynh. 

Thánh lễ tiếp theo - vui lòng tham gia với chúng tôi nếu quí vị rảnh để cử hành Thánh lễ cuối năm của chúng ta 
vào Thứ Hai 9 tháng 12 trong Nhà thờ lúc 10g sáng. 

Hành trình đến chương trình lãnh đạo học sinh Emmaus 

Các học sinh Lớp 6 của chúng ta sẽ đi đến Trường St Patrick, tại Mansfield Park để chia sẻ trong Hành trình cuối cùng đến Ngày Lãnh đạo Học sinh Em-
maus cho năm 2019. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các vật phẩm Giáng sinh cho St Vincent De Paul và chia sẻ bữa trưa và phụng vụ. 

 

Tin Thư viện Tin của OSHC  

Kính gửi các phụ huynh và người chăm sóc, 

Giờ mở cửa thêm vào buổi sáng của OSHC 6g30 – 8g30 sẽ tiếp tục vào năm tới. 

Năm nay, các nhà giáo dục OSHC đã xét lại 12 chính sách, mời phụ huynh / người 
chăm sóc đọc các chính sách này, tự nhiên đặt câu hỏi và tôi sẽ cung cấp các bản 
sao để quí vị tham khảo. 

Việc dùng dịch vụ của OSHC bất thường 

Hãy nhớ kiểm tra trang myGov cá nhân của quí vị và sau đó coi các tin nhắn 
của Centrelink. Khi phụ huynh sử dụng OSHC bất thường, quí vị không tự động 
nhận CCS (Trợ cấp chăm sóc trẻ em). Bạn sẽ cần truy cập trang myGov của 
mình để kiểm tra tin nhắn. Hãy làm theo chỉ dẫn để xác nhận rằng mình đã sử 
dụng dịch vụ OSHC. Điều này áp dụng cho những ai dùng dịch vụ không 
thường xuyên. Centrelink chỉ xác nhận rằng quí vị đang sử dụng dịch 
vụ.                                                                        

Hãy nhớ đặt chỗ trước khi cần dùng OSHC. Tất cả việc đặt chỗ có thể thực hiện 
bằng cách gọi điện thoại hoặc nhắn tin vào điện thoại di động của OSHC số 0437 
863 067. 

Nếu không có ai trả lời hãy để lại lời nhắn trên máy thu. Tôi sẽ gọi hoặc nhắn tin lại 
cho quí vị. Việc giữ chỗ giúp chúng tôi giữ tỷ lệ trẻ em / nhân viên phù hợp với 
pháp luật. Cần báo trước 24 giờ 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 ở trong một môi trường được giám sát 
an toàn. Là nơi mà việc học tập diễn ra trong lúc trẻ em chơi đùa, vui chơi và kết 
bạn mới. 

Chúng ta kỷ niệm Ngày Chiến sĩ Trận vong vào ngày 11 tháng 
11. 

Chúng tôi đã đọc một bài thơ "In Flanders Fields", của John 
McRae.  

Tất cả học sinh đọc xong những bài 

Thơ về Hòa bình, để làm thành một cuốn 
sách. Đây là một số bài thơ!  

Sự suy nghĩ xâu sắc, lời văn kính cẩn và 
những từ ngữ cảm động làm ấm lòng 

người đọc. Các học sinh St  
Joseph thật là tuyệt vời! 

 

 

Jennifer, Lớp 1 

Hãy an bình 

Hãy tử tế 

Đến lúc chúng ta cười 

Thư giãn 

Orlando, Mẫu giáo 

Chơi vui 

Làm bạn 

Hạnh phúc 

Làm ơn 

Im lặng 

Jannel, Lớp 2/3 

Hòa bình là ân cần 

Hòa bình là yêu thương 

Hòa bình là không đánh nhau 

Hòa bình là tốt đẹp 

Hòa bình là thương nhau 

Xin hãy ân cần 

Tommy, Lớp 3/4 

Gìn giữ cho nhau 

Chiến tranh quá nhiều 

Ngày ANZAC  

Chăm sóc cho nhau 

Kẻ thù không tốt đẹp gì 

Thuy-An, Lớp 4/5 

Mỗi tiếng nổ được đếm 

Khi các quốc gia đã chấm dứt  

Chiến tranh chúng ta phải 
chăm lo cho họ 

Chris, Lớp 6 

Cho một đất nước an bình 

Cho một đất nước mà mọi 

người sống hài hòa 

Cho một thế giới mà những 

tiếng cười xa xăm được 

nghe thấy,thay vì những 

tiếng khóc vang vọng 

Cho một đất nước của tiếng 

cười thay vì khổ đau và 

khóc lóc 


