
 

 

Trong tất cả các điều yêu mến 

10 Ina Avenue,   Ottoway  S A   5013 

   Telephone:  (08) 8447 4969 

Facsimile:  (08) 8241 0380 

Trường 
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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)   

Bản Tin 

Số 4     24 tháng Ba, 2022 

Lớ
p

 1
/2

 đ
ã 

vẽ
 t

ra
n

h
 n

gh
ệ 

th
u

ật
 v

ề 
Tr

ò
 c

h
ơ

i T
h

iê
n

 n
h

iê
n

. 

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 

Bản sắc Công giáo 

Mùa Chay kéo dài trong bốn mươi ngày và là thời gian phản ánh việc ăn chay, cầu nguyện và sám hối trước Lễ Phục sinh. Màu 
phụng vụ chính thức của Mùa Chay là màu tím. Trong Mùa Chay, trường chúng ta đã tham gia vào Dự án Nhân ái, một hoạt 
động gây quỹ và nâng cao nhận thức trong Mùa Chay hàng năm của Caritas Úc nhằm đưa hàng ngàn người Úc đến với nhau 
trong tình đoàn kết với người nghèo trên thế giới để giúp xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy công lý và đề cao phẩm giá. Năm nay, 
chủ đề của Dự án Nhân ái là “Vì mọi thế hệ tương lai”. Các lớp đã có cơ hội chia sẻ những câu chuyện phản ánh chủ đề của 
năm nay. Những câu chuyện đầy cảm hứng này cho biết cuộc sống của những người cần giúp đã thay đổi như thế nào thông 
qua sự hỗ trợ của các trường học của chúng tôi đối với các chương trình phát triển của Caritas Australia. 

 

Lễ Cầu nguyện Ngày Bổn mạng Thánh Giuse - Thứ Sáu ngày 18 tháng Ba. 

Với tư cách là một cộng đồng trường, chúng tôi đã kỷ niệm Ngày lễ Thánh Giuse bằng một buổi phụng vụ toàn trường ở sân 
trường. Phần phụng vụ do các học sinh và giáo viên Nhà St Joseph (đội vàng) chuẩn bị. Tất cả trẻ em từ đội nhà St Joseph đã 
đóng một vai trò tích cực trong phụng vụ. Sau phụng vụ, trẻ em tham gia vào một loạt các sinh hoạt vui chơi do các giáo viên lớp 
tổ chức. Trẻ em cũng được thưởng thức một chiếc bánh donut miễn phí trong ngày. Trẻ em có thể mặc quần áo bình thường 
đến trường vào ngày quyên góp đồng tiền vàng để chuyển đến Caritas Australia giúp hỗ trợ công tác hỗ trợ các cộng đồng dễ bị 
tổn thương của họ trên khắp thế giới trong Mùa Chay của Giáo hội. 

 

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

Giáo viên của chúng tôi sẽ tham gia học tập chuyên môn trong lĩnh vực Toán học. Tôi sẽ điều khiển cho ngày mà giáo viên tham 
gia vào việc học tập, điều này sẽ phát triển hơn nữa phương pháp sư phạm của họ trong 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. 

 

Tin tức về giáo trình 

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

Hai bài Toán đố của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Bạn có thể làm bao nhiêu cách khác nhau để thành 16? 

Lớp 4-6 

Tôi đang nghĩ đến một số trong đó các chữ số là chẵn, lẻ, chẵn, lẻ, v.v. Khi tôi cộng tất cả các chữ số lại với nhau, tổng cộng là 
28. Vậy con số của tôi có thể là gì? 

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 giúp cho việc học của con em: 

khuyến khích và làm gương cho việc đọc sách trong nhà 

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

      • Cùng đọc sách với con  

      • Chia sẻ những gì mình đang đọc với con  

      • Đọc cho con một câu chuyện trước khi đi ngủ 

      • Nói chuyện với con về các tình huống khác nhau mà quí vị bị yêu cầu đọc một văn bản. 

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ. 

 

Giảng Dạy và Học Tập 

Các khối Văn học và Toán học của toàn trường bắt đầu vào Tuần lễ thứ 5. Khối 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 
lãnh vực quan trọng này của cuộc sống học đường. 

Tôi rất vui được làm việc với các em lớp 2, 3 và 4 của trường từ Thứ Hai đến Thứ Năm hàng tuần trong lớp Toán học của 
chúng. 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. APRIM Simon McCullough và Trưởng nhóm Giảng dạy và Học tập 
Louise Moody của chúng tôi tích cực tham gia vào các Khối Văn học của chúng tôi trong toàn trường. 

 

Các buổi trò chuyện về học tập giữa phụ huynh và giáo viên - Tuần bắt đầu từ Thứ Hai ngày 28 tháng 3 

Các phụ huynh đã được mời đặt trước một cái hẹn gặp giáo viên lớp của con em mình để thảo luận về tình trạng an sinh, sự hỗ 
trợ hiện có và việc học tập. Phụ huynh sẽ có cơ hội đặt câu hỏi, tìm cách giải thích và đóng góp ý kiến vào cuộc trò chuyện. Vui 
lòng liên hệ với văn phòng nếu Quí vị chưa đặt hẹn gặp mặt.  



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Trắc nghiệm NAPLAN 

Năm nay các em Lớp 3 và Lớp 5 của trường một lần nữa sẽ tham dự bài kiểm tra NAPLAN trực tuyến mặc dù Bài kiểm tra Viết 
của Lớp 3 sẽ tiếp tục là bài kiểm tra trên giấy. NAPLAN là một chương trình được phát triển trên toàn quốc nhằm cung cấp cho 
các trường học, tiểu bang và vùng lãnh thổ thông tin về phương cách các chương trình giáo dục đang hoạt động và những lĩnh 
vực nào cần được ưu tiên cải thiện. Các bài kiểm tra NAPLAN được tổ chức đồng lúc tại tất cả các trường học trên khắp nước 
Úc và nội dung của các bài kiểm tra phù hợp với Chương trình giảng dạy của Úc; Tiếng Anh và Toán học. Các bài kiểm tra 
NAPLAN chỉ là một trong nhiều bài đánh giá được thực hiện tại trường của chúng ta. 

Sự An toàn và Phúc lợi của Học sinh 

Quí vị có thể tìm thấy chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên của Tổng Giáo phận Công giáo Adelaide trên trang mạng 
của trường chúng ta trong mục Cộng đồng, Phúc lợi, Phúc lợi của Con bạn. Chính sách này nêu ra các nguyên tắc và trách 
nhiệm chính của các trường Công giáo nhằm đảm bảo cách tiếp cận cộng đồng tổng thể hướng tới việc bảo vệ trẻ em và thanh 
thiếu niên mà họ chăm sóc. Tôi khuyến khích quí vị truy cập trang mạng của trường để đọc toàn bộ chính sách. 

Theo một nghĩa nào đó, Chương trình Giữ An toàn: Bảo vệ Trẻ em là thành phần chương trình giảng dạy trong chính sách Bảo 
vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên của Tổng giáo phận Công giáo Adelaide, liên kết trực tiếp với Chương trình Giáo dục Tôn giáo, 
Chương trình Làm theo Hình ảnh của Chúa và việc học chuyên môn của chúng tôi về Trẻ em Chương trình vật chất. Giữ An 
Toàn: Giáo Trình Bảo Vệ Trẻ Em chiếm một phần lớn trọng tâm trong lớp học của chúng tôi trong 3 tuần đầu tiên của năm học. 

Tài liệu An toàn Mạng: Giữ Trẻ em An toàn trong Một Thế giới Kết nối cũng có thể được tìm thấy trên trang web trường học của 
chúng tôi trong mục Cộng đồng, Phúc lợi, Phúc lợi của Con bạn. Tài liệu nhằm đảm bảo một môi trường học tập an toàn cho tất 
cả trẻ em khi sử dụng CNTT và làm việc trực tuyến. 

Quí vị cũng có thể tìm thấy chính sách về Quyền lợi cá nhân & Trách nhiệm cá nhân của trường trên trang mạng của trường qua 
mục Cộng đồng, Phúc lợi, Phúc lợi của Con bạn. 

Nói chung, các tài liệu này phác thảo các quy trình và quy trình thực hiện để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của tất cả trẻ em 
trong sự chăm sóc của chúng tôi. 

Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ tài liệu nào trong số này hoặc muốn được giải thích rõ hơn, vui lòng trao đổi với giáo 
viên trong lớp của con em, APRIM Simon McCullough của chúng tôi hoặc chính tôi. 

Trường học của chúng ta được đăng ký trên trang mạng Be You (trước đây là Beyond Blue) để nhận thông tin liên lạc thường 
xuyên về các cơ hội học tập chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ sức khỏe của con em chúng tôi. Trang web cũng cung cấp một loạt các 
nguồn ý tưởng để hỗ trợ sức khỏe tinh thần và phúc lợi của những người trẻ tuổi của chúng ta. Tôi khuyến khích quí vị tự tìm 
hiểu và truy cập trang mạng tại https://beyou.edu.au/. 

Ngày Thể thao - Thứ sáu ngày 6 tháng 5 (Học kỳ 2 Tuần 1). 

Ngày Thể thao năm nay sẽ được tổ chức tại Bãi biển Semaphore. Ngày này hứa hẹn sẽ là một ngày vui đầy thú vị cho tất cả các 
em. Giáo viên mới được bổ nhiệm là Chuyên gia Giáo dục Thể chất và Điều phối viên Thể thao Daniel Nguyễn đã bận rộn lên kế 
hoạch trong ngày. Lịch trình của Ngày thể thao là để tránh cả cái nóng của mùa hè và thời tiết ẩm ướt của mùa đông. Chúng tôi 
hy vọng thời tiết sẽ tốt với chúng ta như trường hợp của năm 2021. 

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

Trường St. Joseph một lần nữa sẽ có đợt thâu nhận lớp Vỡ lòng và Mẫu giáo vào đầu Học kỳ 3 năm nay. Những trẻ Vỡ lòng 
mới trong Học kỳ 3 của chúng tôi sẽ thay thế những trẻ chuyển lên Mẫu giáo trong phần tiếp nhận Học kỳ 3 của chúng tôi. Một 
lớp mới sẽ được tạo cho Học kỳ 3 mới của chúng tôi, lớp này sẽ được đặt trong phòng thư viện hiện tại. Tiêu chuẩn để bắt đầu 
đi học Vỡ lòng hoặc Mẫu giáo vào ngày đầu tiên đi học trong Học kỳ 3 là một trẻ em đủ 4 tuổi (Vỡ lòng) hoặc 5 (Mẫu giáo) trong 
thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 của năm đó. Trong Học kỳ 2, chúng tôi sẽ tổ chức ba buổi sáng thăm viếng 
chuyển tiếp cho các trẻ Vỡ lòng và Mẫu giáo mới của chúng tôi với mục đích hỗ trợ cho sự khởi đầu mới của chúng. Số lượng 
ghi danh vào học kỳ 3 của trường mầm non hiện tại là 24. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được 30 học sinh ghi danh theo năng lực 
của chúng tôi. 

Làm thế nào Trường của chúng ta xây dựng tính kiên trì? 

Trường học là nơi mà trẻ em và thanh thiếu niên dành nhiều thời gian của họ. Cộng đồng học tập đóng một vai trò quan trọng 
trong việc phát triển khả năng kiên trì thông qua các cơ hội học tập chính thức và không chính thức. Kiên trì là chìa khóa để phát 
triển sức khỏe tinh thần và sức khỏe tích cực. 

Các mối quan hệ chăm sóc và hỗ trợ 

Những mối quan hệ bền vững trong gia đình có thể giúp ích cho những lúc bị căng thẳng hoặc gặp nghịch cảnh. Sự hỗ trợ và an 
toàn này là yếu tố bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên. Trường chúng ta hỗ trợ các mối quan hệ lành mạnh 
bằng cách: 

 thúc đẩy những thực hành lấy gia đình làm trung tâm và hướng tới gia đình 

 cung cấp thông tin cho các gia đình về cách họ có thể hỗ trợ con mình hoặc thanh thiếu niên phát triển tính kiên trì 

khuyến khích gia đình sử dụng các nguồn lực sẵn có trong cộng đồng của họ khi cần thiết. 

Các nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ tích cực với ít nhất một người lớn chăm sóc, có năng lực bên ngoài của trẻ em hoặc gia 
đình trực hệ của thanh niên có liên quan đến sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi tốt hơn. Với tư cách là những nhà giáo 
dục, chúng tôi phát triển các kết nối với trẻ em trong cộng đồng học tập của chúng tôi dựa trên sự ấm áp, đồng cảm và tôn trọng. 

Việc kết nối với các nhóm bạn bè đa dạng cũng rất có giá trị. Ngay cả khi đứa trẻ còn rất nhỏ cũng phát triển ý thức về bản thân 
và sự tự tin thông qua các mối quan hệ bạn bè của chúng. Tại St Joseph, chúng tôi khuyến khích các mối quan hệ lành mạnh 
bằng cách:  



 thúc đẩy một môi trường thân thiện và an toàn 

 thúc đẩy sự hòa nhập và giải quyết nạn bắt nạt, phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc 

 mô hình hóa vai trò dùng quan điểm và lòng trắc ẩn 

 tôn vinh sự đa dạng 

 dạy các kỹ năng làm việc chung một cách hiệu quả (ví dụ: kỹ năng giao tiếp) 

 yêu cầu hợp tác (ví dụ: cấu trúc các nhiệm vụ yêu cầu làm việc theo nhóm nhỏ) 

trao quyền cho trẻ em và thanh niên yêu cầu hỗ trợ. 

Đặt ra những kỳ vọng cao nhưng có thể đạt được của trẻ em và thanh thiếu niên 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng kỳ vọng cao mang lại cho học sinh cảm giác rằng các nhà giáo dục quan tâm đến họ. Chúng tôi hỗ trợ 
bởi: 

khiến trẻ em và thanh niên phải đối mặt với căng thẳng có thể kiểm soát được (ví dụ: khi chúng tôi phản ứng một cách ấm áp và 
nhạy cảm, trẻ em và thanh niên biết rằng chúng được an toàn, rằng các nhu cầu của chúng sẽ được quan tâm và chúng sẽ được 
hỗ trợ các kỹ năng đối phó) 

đảm bảo rằng các mục tiêu có thể đạt được bằng cách chia nhỏ các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm lớn thành các bước nhỏ 

đặt câu hỏi cho trẻ em để giúp chúng giải quyết vấn đề và thúc đẩy học tập hơn nữa 

hỗ trợ quá trình học tập của trẻ và trợ giúp khi cần thiết mà không cần thay thế. 

 

Tạo cơ hội cho trẻ em và thanh niên để tham gia 

Tại Trường St Joseph, chúng tôi: 

 coi trẻ em và thanh niên là những người có năng lực đóng góp cho thế giới của chúng (ví dụ: bằng cách cung cấp các 

công tác đòi hỏi sự đóng góp có ý nghĩa, để chúng đưa ra quyết định và lấy kinh nghiệm hậu quả) 

 cho các em những lựa chọn có ý nghĩa 

 bày tỏ niềm tin của chúng ta vào khả năng học hỏi và đóng góp của các em 

 giúp các em học hỏi từ những sai lầm 

 dạy các giá trị 

hỗ trợ các em để bày tỏ quan điểm và lắng nghe quan điểm của họ. 

Để tìm hiểu thêm về cách quí vị có thể giúp xây dựng khả năng kiên trì ở con mình, 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 mình. 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 tôi. 

Ngoài ra, mục Tin tức và Sự kiện trên trang mạng của trường chúng ta thường xuyên được cập nhật để giúp gia đình cập nhật 
những gì đang diễn ra trong trường của chúng ta. 

Cầu xin tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục ở với chúng ta trong suốt Mùa Chay này. 

Cùng làm việc hợp tác với quí vị. 

Shaun O’Leary. 

Tài liệu Mùa Chay cho Gia đình 

Các tài liệu về Suy ngẫm Phúc âm và Cầu nguyện này có thể được sử dụng tại nhà các gia đình có trẻ em để suy ngẫm về Phúc 

âm và cầu nguyện chung trong gia đình mỗi tuần. 

Có thể tìm thấy Tập Sách Mùa Chay Gia Đình của Tổng Giáo Phận Adelaide tại địa chỉ này; 

https://www.ofw-adelaide.org.au/publications.html 

https://adelaide.catholic.org.au/our-works-and-community/family-and-parish-based-catechesis/prayer-services 

Rất hoan nghênh quí vị  đến tham dự Thánh lễ trong nhà thờ với chúng tôi: 

Thánh lễ Truyền tin 25/3 10g sáng  

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Tin của APRIM  



Tin của APRIM tiếp theo 

Tin của Hội Phụ Huynh và Thân hữu 

 

 

 

 

Lễ kỷ niệm và lễ cầu nguyện của đội nhà St Joseph 

Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 3, chúng tôi đã tổ chức Ngày Bổn mạng Thánh Joseph. Chúng tôi 

đã tổ chức một buổi lễ ngoài trời do các em nhỏ và giáo viên trong Đội Joseph của chúng tôi 

(Màu vàng) hướng dẫn. Trẻ em được yêu cầu mặc quần áo thường phục, ăn bánh rán sô cô 

la và tham gia thêm một số sinh hoạt thể thao. Cảm ơn quí vị đã quyên góp tiền xu, số tiền 

này sẽ được gửi đến Quỹ từ thiện của Chương trình Caritas.  

 

 

 

Phụ huynh Thân hữu và Tình nguyện viên 

Xổ số Phục sinh là một trong những đợt gây quỹ của chúng tôi trong năm. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm 

sôcôla Phục sinh và quà tặng theo chủ đề Lễ Phục sinh để làm giải thưởng cho Xổ số Phục sinh của chúng 

tôi. Nếu quí vị có thời gian để phát hành vé cho chúng tôi hoặc gói giải thưởng, vui lòng cho tôi biết.  

 

Tin của OSHC   

Những ứng dụng mà chúng ta dùng 

Ứng dụng Skool Bag được sử dụng để giúp bạn cập nhật thông tin đang diễn ra trong trường học của chúng ta. 

Đây là một công cụ thông tin và chúng tôi khuyên tất cả các gia đình nên có Ứng dụng này. 

Ứng dụng Qkr! có thể được sử dụng để: 

 Đặt hàng căng tin 

 Đóng học phí 

 Thanh toán lệ phí giữ trẻ OSHC 

 Đặt chỗ và thanh toán cho dịch vụ Chăm sóc Bất thường.  

Kính gửi các phụ huynh và người chăm sóc. 

Chào mừng đến với OSHC. 

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

Xin chào đón quí vị đến thăm. 

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

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

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

Khi phụ huynh sử dụng OSHC một cách bất thường, quí vị sẽ không tự động nhận được CCS (Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em). Hãy 
kiểm tra và xác nhận việc tham dự. 

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

Cảm ơn sự hợp tác của quí vị. 

Mieke 

Giám đốc OSHC  



Lịch của trường 

Học kỳ 1 & 2, 2022 

Tháng Ba  Tháng Tư  Tháng Năm 

28 Họp Hội đồng trường  

1 

Ngày Học sinh nghỉ học -                 
Cần đặt chỗ trước với OSHC Bookings 

are essential vì thế cần liên hệ với bà 

Mieke nếu cần đặt chỗ. 

 

2 Học kỳ 2 Bắt đầu 8g45 sáng 

28 Buổi Phỏng vấn Phụ huynh và Giáo viên  14 Học kỳ 1 chấm dứt 3g trưa  6 Ngày Thể Thao 

29 Phỏng vấn Phụ huynh và Giáo viên (trễ)    23 Họp Hội đồng trường 

30 Buổi Phỏng vấn Phụ huynh và Giáo viên    

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 

 

https://www.parentline.com.au/kids

