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Giáo xứ St. Maximilian Kolbe  

Linh mục -  Cha Marek Ptak CR 

Điện thoại:   (08) 8447 3223 
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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 2 24 Tháng Hai 2022 

 

Quanh các lớp học trong Học Kỳ 1 2022 

     Môi trường An toàn, Vui vẻ & Thành công  
khích lệ sự học tập. 
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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  

Khi đi loanh quanh trong trường hàng ngày, tôi rất vui khi thấy các em đã ổn định bước vào năm học mới. Trong lớp học, trẻ em 
bận rộn tham gia vào các cơ hội học tập được trao cho chúng, tận hưởng sự đồng hành của nhau và học tập cùng nhau. 

Buổi tối Thông tin phụ huynh & ĐHTN Hội đồng Quản trị Nhà trường– Thứ Hai, ngày 28 tháng Hai. 

Điều này sẽ liên quan đến việc giáo viên trong lớp phác thảo các chương trình và thủ tục trong lớp học của họ cho năm 2022. 
Đây là cơ hội để phụ huynh nghe giáo viên trong lớp về các sinh hoạt thường lệ trong lớp và cách họ có thể hỗ trợ con mình ở 
nhà. Do các hạn chế hiện tại của Covid 19 tại chỗ, giáo viên trong lớp sẽ tiến hành buổi tối thông tin theo một trong những cách 
sau: 

 Mời các gia đình tham dự cuộc họp Nhóm Microsoft 

 Cung cấp video đã quay trước cho gia đình 

 Cung cấp bản trình bày power point cho các gia đình. 

Các gia đình sẽ được từng giáo viên trong lớp thông báo về định dạng mà họ sẽ sử dụng. 

Vào buổi tối cùng ngày, tôi sẽ trình bày Báo cáo ĐHTN chia sẻ những thành tựu của trường chúng ta từ năm 2021 và các kế 
hoạch của chúng ta trong tương lai dưới dạng một video được quay trước cho tất cả các gia đình. 

Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn với Phụ huynh / Giáo viên cũng sẽ diễn ra trong Tuần 9 của học kỳ này. Nhiều thông tin hơn sẽ 
được chuyển đến cho quí vị gần ngày này. 

Thứ Tư Lễ Tro - Thứ Tư ngày 2 tháng Ba. 

Lớp 4/5 và 5/6 của trường sẽ cùng với cộng đồng giáo xứ cử hành thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Nhà thờ St Maximilian Kolbe. 
Thân mời Phụ huynh tham dự thánh lễ này với chúng tôi. 

Lễ Phụng vụ Ngày Lễ Thánh Giuse - Thứ Sáu ngày 18 tháng Ba. 

Toàn trường chúng ta sẽ cử hành ngày lễ Thánh Giuse (19 tháng 3) vào thứ Sáu ngày 18 tháng 3. Đội Nhà Thánh Giuse sẽ 
hướng dẫn phần phụng vụ của toàn trường, sau đó sẽ có một số hoạt động vui chơi. Phụ huynh rất hoan nghênh đền tham dự lễ 
kỷ niệm của chúng tôi. Thông tin chi tiết về ngày sẽ được chuyển đến quí vị gần thời điểm. 

Ngày học sinh được nghỉ học - Thứ sáu ngày 1 tháng 4. 

Giáo viên của trường sẽ tham gia vào việc học tập chuyên môn trong các lĩnh vực Giáo dục Tôn giáo, Đọc viết và Làm số. 
APRIM Simon McCullough và tôi sẽ điều khiển ngày nhân viên tham gia vào việc phát triển hơn nữa phương pháp sư phạm 
giảng dạy của họ trong các lĩnh vực học tập quan trọng này. OSHC sẽ mở cửa cho các gia đình cần dùng dịch vụ vào ngày này. 
Việc đặt chỗ trước là rất cần thiết vì vậy vui lòng gặp Mieke nếu quí vị cần đặt chỗ. 

Bản sắc Công giáo 

Trước đây, tôi đã sử dụng đoạn thánh thư sau đây từ sách Giê-rê-mi cùng với cây gậy: 

Lời đã đến với Giê-rê-mi từ Chúa; Hãy đến, đi xuống nhà của người thợ gốm, và ở đó, tôi sẽ cho bạn nghe những lời của tôi. Vì 
vậy, tôi đi xuống nhà của người thợ gốm, và ở đó anh ta đang làm việc với bánh xe của mình. Chiếc bình mà anh ta đang làm 
bằng đất sét đã bị hư hỏng trong tay người thợ gốm, và anh ta đã làm lại nó thành một chiếc bình khác, có vẻ tốt đối với anh ta. 
Bấy giờ, lời Chúa phán đến với tôi: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, tôi có thể làm điều gì với các ngươi như người thợ gốm đã làm được 
không? Chúa nói. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ngươi cũng như đất sét trong tay thợ gốm, ngươi cũng ở trong tay ta. (Giê-rê-mi 18: 1-6) 

Đoạn thánh thư này nhắc nhở chúng ta về khả năng gây ấn tượng của trẻ em và tác động của thái độ, lời nói và hành động đối 
với sự phát triển của trẻ em mà chúng ta chăm sóc. Phương châm trường học của chúng tôi là In All Things Love kêu gọi chúng 
tôi đảm bảo rằng những lời nói, quyết định được đưa ra và hành động được thực hiện đều xuất phát từ tình yêu thương, lòng 
trắc ẩn và sự tôn trọng đối với mỗi cá nhân. 

Tin tức về giáo trình  

Tôi kèm theo đây hai bài toán đố mà quí vị có thể cùng con / các con mình giải đáp. 

Các bài Toán đố của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Tôi đang nghĩ đến một số từ 10 đến 100 với một chữ số 7 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 chữ số 2, 6 và 9? 

Lớp 4-6 

Bạn có thể tạo được bao nhiêu số từ các chữ số 6, 7, 4 và 8? Bạn chỉ được dùng mỗi chữ số một lần trong mỗi số. 

Hai số nhân với nhau để cho 32000. Hai số đó có thể là già? 

Chúc mọi người giải toán vui vẻ. 

Đọc sách là một lĩnh vực học tập cốt lõi khác tại Trường St Joseph. Giáo viên của trường sử dụng một loạt các phương pháp đã 
được thống nhất về sự phát triển của trẻ em về kỹ năng đọc sách để mở rộng kiến thức và sự hiểu biết. Những thực hành này 
định hình các chương trình đọc sách của chúng tôi trong toàn trường. 

Dưới đây là một số phương cách quí vị có thể muốn thử ở nhà để hỗ trợ việc học của con em: 

      • khuyến khích và làm gương cho việc đọc sách trong nhà 

      • Lắng nghe con đọc sách của chúng và hỏi những câu hỏi cụ thể liên quan đến những gì chúng đã đọc 

      • Đọc sách cùng con em 

      • Chia sẻ những gì quí vị đang đọc với con mình 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

      • Đọc cho con mình một câu chuyện trước khi đi ngủ 

      • Nói chuyện với con mình về các trường hợp khác nhau mà quí vị được yêu cầu đọc một văn bản. 

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ.  

Tin tức căng tin 

Căng tin sẽ mở cửa trở lại 5 ngày một tuần trong năm 2022 với Rebecca Allen trở lại vai trò quản lý căng tin toàn thời gian. Rebecca 
đã làm một công việc tuyệt vời khi hỗ trợ nhân viên văn phòng của chúng tôi vào các ngày thứ Ba trong suốt năm 2021. Năm nay, 
Nhân viên Hành chính và Tài chính Anne Turtle sẽ đảm nhận công việc này. 

Giảng Dạy và Học Tập 

Các lớp Văn và Toán của toàn trường chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần tới. Các lớp Văn và Toán là thời gian hàng ngày không bị gián 
đoạn, khi việc giảng dạy và học tập tập trung vào việc phát triển sự hiểu biết, kiến thức và kỹ năng của trẻ em trong các lĩnh vực quan 
trọng này của cuộc sống học đường. 

Tôi sẽ rất vui khi được làm việc với các em lớp 2, 3 và 4 của chúng ta từ Thứ Hai đến Thứ Năm hàng tuần trong lớp Toán của các 
em. Nâng cao kết quả học tập của trẻ em thông qua việc cung cấp các cơ hội học tập hấp dẫn và lấy trẻ em hiện đại làm trung tâm là 
trọng tâm của chúng tôi với tư cách là giáo viên. Trong mối quan hệ với con cái và gia đình của chúng, hợp tác để hỗ trợ tất cả người 
học trong toàn trường là một phần quan trọng trong những gì chúng tôi làm. 

Việc đề cử vào Hội đồng trường năm 2021  

Các đề cử hiện đang được mở cho các thành viên của cộng đồng trường học muốn phục vụ trong hội đồng nhà trường trong năm 
2022. Hội đồng trường đóng một vai trò rất giá trị cho việc quản lý trường học. Hội đồng quản trị cũng cho phép phụ huynh có tiếng 
nói trong việc hoạch định phương hướng chiến lược cho trường. Trở thành thành viên của hội đồng trường có thể là một kinh nghiệm 
rất phong phú và bổ ích. Cuộc họp hội đồng trường đầu tiên của chúng tôi trong năm được ấn định vào Thứ Hai ngày 28 tháng Ba. 

Nếu quí vị quan tâm đến việc phục vụ trong hội đồng nhà trường vào năm 2022, vui lòng hoàn thành mẫu đề cử đính kèm và gửi lạ i 
cho văn phòng. 

Để đề cử, vui lòng điền vào đơn ở trang cuối cùng. 

Cập nhật kế hoạch tổng thể của trường 

Trong những ngày nghỉ hè vừa qua, không gian ngoài trời của lớp Vỡ lòng chúng ta đã được nâng cấp hoàn toàn. Công việc bắt đầu 
vào giữa tháng 12 và hoàn thành vào ngày 31 tháng 1. Không gian ngoài trời của lớp Vỡ lòng của chúng ta bao gồm máng nước, 
bếp bùn, ngôi nhà nhỏ, tấm bạt lò xo và hố cát mới, tất cả đều được kết hợp với thiên nhiên mới được tạo ra không gian chơi. Giáo 
viên lớp Vỡ lòng rất hào hứng với những gì đã được tạo ra và trẻ em Vỡ lòng của chúng tôi (và trẻ em OSHC sau giờ học) thực sự 
thích thú với không gian vui chơi mới của chúng. 

Tính kiên cường là gì? 

Tính kiên cường nói đến khả năng kềm chế các điều gây căng thẳng và thử thách hàng ngày. Sự kiên cường cho phép mọi người 
chuyển ngược lại quá trình liên tục của sức khỏe tâm thần để hướng tới sức khỏe tinh thần tốt. Sự kiên cường của một đứa trẻ hoặc 
thanh niên có thể phụ thuộc vào nhiều thứ và có thể thay đổi tùy theo tình huống của họ. Điều quan trọng là những tình huống hoặc 
sự kiện cụ thể mà một đứa trẻ hoặc một người trẻ tuổi có thể cảm thấy thách thức trong khi đứa trẻ khác có thể không gặp. 

Một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên kiên cường có thể: 

cảm thấy lạc quan 

sử dụng cách tự nói tích cực để khuyến khích 

có ý thức tích cực về bản thân 

xác định và bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của họ 

không trốn tránh những cảm xúc mạnh  

có các phương cách hữu ích, phù hợp với lứa tuổi để kềm chế cảm xúc của mình khi buồn bã 

sắp xếp lại kế hoạch của họ để giải quyết một tình huống bất ngờ 

có ý thức về tố chức hoặc trách nhiệm 

tiếp tục cố gắng làm điều gì đó nếu không thành công và sử dụng phán đoán của họ về thời điểm dừng lại 

giữ một ý thức về mục đích hoặc hy vọng cho tương lai 

chủ động yêu cầu giúp đỡ nếu thấy cần 

cảm thấy gắn bó với gia đình, cộng đồng học tập và học tập của họ. 

Để tìm hiểu thêm về phương cách mà quí vị có thể giúp xây dựng khả năng phục hồi ở trẻ, hãy truy cập Be You (trước đây là 

Beyond Blue) https://beyou.edu.au/fact-sheets/development/brain-development 

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 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 theo dõi 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 giúp cho mọi gia đình cập nhật 
những gì đang diễn ra trong trường của chúng ta. 

Xin Chúa tiếp tục ban phước lành cho tất cả gia đình chúng ta trong suốt năm 2022. 

Cùng làm việc hợp tác với quí vị. 

Shaun O’Leary. 



  

Phụ huynh và Thân hữu và Tình nguyện viên 

Tại Trường St Joseph, các mối quan hệ giữa phụ huynh, người chăm sóc, giáo viên và học sinh được đề cao. Phụ 

huynh và nhân viên là đối tác trong quá trình giáo dục trẻ em mà chúng ta chăm sóc. Tình hình hiện tại với Covid đã 

hạn chế rất nhiều sinh hoạt của trường nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị cho tương lai và hy vọng sẽ hợp tác với quí vị 

dưới nhiều hình thức nếu có thể được. 

Giáo viên của trường ưu tiên và hoan nghênh việc phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với phụ huynh và người chăm 

sóc. Vì phụ huynh là những nhà giáo dục chính của con cái họ, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với phụ huynh để đảm bảo 

rằng hành trình chung này giúp con cái chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình. Phụ huynh là một phần quan trọng 

của cộng đồng trường học và cung cấp nhiều hỗ trợ cần thiết và có giá trị cho nhà trường. Những đóng góp của các 

gia đình để hướng tới sự thành công của các sự kiện và lễ kỷ niệm cộng đồng trong suốt cả năm là trọng tâm của sự 

thành công mà chúng ta có được trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh, tràn đầy hy vọng. 

Tất cả phụ huynh và người chăm sóc trong cộng đồng trong nhóm mà chúng ta gọi là hội Phụ huynh và Thân hữu và 

chúng tôi muốn hỗ trợ phụ huynh trong việc tạo ra các sự kiện và tinh thần cộng đồng mà quí vị muốn có tại St Joseph. 

Điều này có thể bao gồm việc gây quỹ, tổ chức các lễ kỷ niệm và các sự kiện cộng đồng và một số việc đơn giản như 

làm cho các gia đình mới cảm thấy được chào đón ở đây. 

Phụ huynh Tình nguyện của cũng rất quan trọng đối với sự tồn tại của trường trong lớp học, căng tin, ban nhạc trường 

học và các chuyến du ngoạn. 

Tất cả các đóng góp tình nguyện rất có giá trị. Để trở thành tình nguyện viên trong trường, cần qua một chương trình 

tập huấn ngắn và làm một số yêu cầu. Chúng tôi có thể giúp phụ huynh đáp ứng những yêu cầu này một cách dễ dàng 

và đề cao sự quyết tâm của phụ huynh. 

Một số yêu cầu là; (Chúng tôi có thể giúp phụ huynh sắp xếp tất cả những điều này). 

 Giới thiệu về sức khỏe và an toàn lao động cho tình nguyện viên 

 Đào tạo trực tuyến về cách đối phó trước sự bạc đãi và bỏ rơi cho tình nguyện viên 

 Thực hành việc bảo vệ khi làm việc với trẻ em - đăng ký kiểm tra lý lịch sinh hoạt với trẻ em.  

Tin của Hội Phụ Huynh và Thân hữu 

Tin của APRIM 

Xin chào từ nhà! 

Tôi viết thư này cho phụ huynh từ nhà vì chúng tôi phải cách ly, và con trai tôi Darcy đã hồi phục sau khi bị Covid. Điều này chắc 

làm cho quí vị phải dừng lại và xem xét những điều cơ bản trong cuộc sống có giá trị như thế nào. Tôi rất biết ơn khi có thể ở nhà để 

chăm sóc gia đình và rất nhớ đến những sinh hoạt hàng ngày của trường St Joseph. Chắc chắn đó là một khoảng thời gian kỳ lạ và 

khó khăn đối với tất cả chúng ta vào một thời điểm nào đó. Hãy luôn cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể giúp cho quí vị và gia 

đình quí vị. Chúng tôi biết những thời điểm kỳ lạ và khó khăn đến và đi nhưng giáo viên và cộng đồng trường St Joseph luôn muốn 

tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh và gia đình của các em. Chúng tôi biết rằng trẻ em sẽ không học được gì trừ khi 

sức khỏe của chúng được chăm sóc và vì vậy, đừng ngần ngại cho chúng tôi biết khi nào chúng tôi có thể giúp đỡ quí vị. Ngay cả khi 

chỉ là một đôi tai biết lắng nghe. Chúng tôi sẽ làm điều đó ở mức tối thiểu. 

 

Thánh lễ: hoan nghênh quí vị tham gia với chúng tôi trong các Thánh lễ của Giáo xứ và các buổi phụng vụ của trường: 

Thứ Tư Lễ Tro - 10 giờ sáng 2/3 Thánh lễ và cầu nguyện lớp 

Thánh lễ St Patrick - 10 giờ sáng ngày 17/3 

Lễ cầu nguyện của nhóm St Joseph’s House 18/3 8:45 sáng 

Thánh lễ Truyền tin 25/3 10h sáng  



 

Kids Helpline cũng giúp đỡ đa dạng cho học sinh và phụ huynh: 

1800 55 1800 
 

Tin của Tuyên Úy  

 

Tin của OSHC   

Parentline được dành cho quí vị dùng . 
Đôi khi quí vị cũng cần nói chuyện với một người nào đó. Đôi khi quí 
vị cần được hướng dẫn. 
1300 30 1300 
Muốn biết thêm chi tiết và các chủ đề tại https://
www.parentline.com.au/kids 

5 Lời khuyên Hạnh phúc… 

1. Biết ơn - ý thức một cách rõ ràng về những gì chúng ta biết ơn thực sự có thể thay đổi mức độ hạnh phúc của chúng ta. Hãy 

giữ một "Hồi ký biết ơn" sẽ giúp cho tiến trình này. 

2. Trả lại một thứ gì đó - giúp đỡ người khác có thể cho phép quí vị nhận lại nhiều hơn những gì mình tưởng tượng, chẳng hạn 

như cảm giác ‘Vui thú’! 

3. Dành một khoảng thời gian cho bản thân - trau dồi khả năng tự chăm sóc bản thân sẽ cải thiện cảm giác hạnh phúc của 

chúng ta. Ngồi dưới ánh nắng mặt trời trong 10 phút và cầu nguyện trong yên tĩnh. Nghe nhạc. 

4. Tập thể dục - đi bộ nhanh, ngắn sẽ giúp tiết ra các chất hóa học ‘hạnh phúc’ trong não. 

5. Tránh hối tiếc - sai lầm là một phần của cuộc sống của con người - hãy tha thứ cho bản thân và cố gắng bước tới. 

Kính gửi các phụ huynh và người chăm sóc. 

Chào mừng quí vị đến với OSHC. 

Trẻ em được chăm sóc trong một môi trường an toàn được giám sát; khi học tập diễn ra trong lúc trẻ em chơi, vui chơi và kết bạn 
mới. 

Xin chào đón quí vị đến thăm. 

Phụ huynh cần kiểm tra ứng dụng myGov để đọc tin nhắn. 

Hãy làm theo lời nhắc  để xác nhận rằng quí vị đang sử dụng dịch vụ OSHC. 

Điều này xảy ra vì chúng ta vừa trải qua một thời gian tạm nghỉ và Centrelink cần xác nhận rằng quí vị đang sử dụng dịch 

vụ giữ trẻ. 

Khi cha mẹ sử dụng OSHC một cách bất thường, quí vị sẽ không tự động nhận được CCS (Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em). 

Kiểm tra và xác nhận việc tham dự. 

Nếu quí vị không xác nhận, quí vị sẽ không nhận được CCS (Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em). 

Cảm ơn quí vị đã hợp tác. 

Mieke 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkidshelpline.com.au%2F&data=04%7C01%7CATurtle%40stjotto.catholic.edu.au%7C14aa3ed079b9440499a908d9e6bb3fef%7C5807dd444ae44d4690bfcb1ba8e4d390%7C0%7C0%7C637794514168976676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3
https://www.parentline.com.au/kids
https://www.parentline.com.au/kids


Tin về Ban nhạc 

Lịch của trường 

Học kỳ 1 2022 

Tháng Hai  Tháng Ba  Tháng Tư 

28 Phổ biến Tin Tức Phụ huynh/ Đại hội Thường 

niên Hội đồng Quản Trị 

Tiến hành từ xa. 

(hãy đọc thong tin được gởi bằng email and 

Skoolbag vào  21,22 & 23) 

 

2 Thứ Tư Lễ Tro 

 

1 

Học sinh được nghỉ -  Cần đặt 

trước yêu cầu gặp bà Mieke nếu cần đặt 

chỗ 

 14 Lễ công Adelaide Cup   14 Học kỳ 1 Chấm dứt 12g30 trưa  

 18 Ngày Bổn mạng Thánh Joseph  Tháng Năm 

 28 Họp Hội đồng trường  3 Học kỳ 2 bắt đầu 8g45 sáng 

Chúng tôi hy vọng rằng Trận đấu giữa các ban nhạc Kích động tại Nazareth Mackillop Hall, sẽ diễn ra vào thứ Tư ngày 22 tháng 

6, Tuần 8 của Học kỳ 2. 

Để giúp đỡ cho việc tham dự của trường, chúng tôi sẽ bắt đầu thành lập ban nhạc cho các thành viên hiện nay thôi từ tuần thứ 

5 của học kỳ này. 

Ban đầu, việc tập luyện sẽ diễn ra trong giờ ăn trưa. 

Duncan  





Xin gởi lại cho ông Shaun O’Leary 

Hội Phụ Huynh & Thân Hữu 

Tôi, _________________________________________ muốn giúp cho của Hội Phụ huynh và Thân Hữu 

trong các sự kiện và làm tình nguyện bằng một cách khác trong năm 2022. 

Con / các con tôi đang học lớp: __________________________________________(tên lớp) 

Có thể liên lạc với tôi qua: ___________________________________ (số điện thoại / email) 

 

Tôi muốn đề cử _______________________________________________  để phục vụ trong Hội đồng Quản 

Trị của trường St Joseph. 

 Chữ ký của người đề cử __________________________________________ 

 

Tôi _____________________________ muốn ứng cử để phục vụ trong Hội đồng Quản Trị của trường St   

Joseph năm 2022. 

 

 Chữ ký __________________________________________ 

Xin gởi lại cho ông Simon McCullough 

Phiếu Hồi Báo 


