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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 

Các học sinh trong các lớp 4/5/6 được giao làm một bức 

chân dung từ cảm hứng về trí óc vô biên của con người. Học 

sinh được yêu cầu suy nghĩ về những gì mà các em tò mò 

muốn biết và dùng những ý tưởng này để đặt kế hoạch cho 

bức hình nghệ thuật của mình. 

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 

Ngày lễ Thánh Joseph 

Vào thứ ba, chúng tôi đã kỷ niệm ngày lễ Thánh Joseph, vị thánh bảo trợ của trường chúng ta. St Joseph được coi là thánh 
bảo trợ của các công nhân. Giáo hoàng Pius IX tuyên bố ông vừa là người bảo trợ vừa là người bảo vệ cho Giáo hội Công 
giáo, cùng với sự bảo trợ của người bệnh. Joseph được coi là khuôn mẫu cho những người cha và cũng đã trở thành người 
bảo trợ của nhiều giáo phận trên khắp thế giới. 

Lễ kỷ niệm của chúng tôi bắt đầu bằng Thánh lễ toàn trường lúc 10 giờ sáng tại Nhà thờ St Maximilian Kolbe. Sau Thánh lễ, 
các em tham gia vào một loạt các sinh hoạt vui chơi được SRC và bà Jane Smith của chúng ta tổ chức. Trẻ em được phát 
một chiếc bánh donut miễn phí trong ngày. Trẻ em mặc quần áo bình thường đến trường vào ngày này để quyên góp một 
đồng tiền vàng trong chương trình quyên góp của Caritas Australia để hỗ trợ công việc của họ trong việc giúp đỡ các cộng 
đồng nghèo khó trên khắp thế giới trong Mùa Chay của Giáo hội. 

 

 

 

Tin tức về giáo trình 

Theo sau Hội thảo học tập chuyên nghiệp ngày 18 tháng 2 (cả ngày) và ngày 6 tháng 3 (buổi họp nhân viên) Cộng đồng Công giáo Vùng Tây Bắc 
(CNWC) của các trường học chú trọng vào STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), cuộc họp nhân viên của chúng tôi trong tuần này đã 
tạo cơ hội để tiếp tục phát triển Bản Khai về Tầm nhìn và Kế hoạch Hành động cho việc giảng dạy STEM trong trường. Là nhân viên, chúng tôi liên tục 
phát triển kiến thức và sự hiểu biết của chúng tôi về việc học hỏi STEM và cách thực hành tốt nhất chung quanh việc dạy STEM cho con em chúng ta. 

Để hỗ trợ trọng tâm STEM của chúng tôi, năm nay lại một lần nữa chúng tôi làm đơn xin tài trợ với Exxon Mobil và nếu thành công, chúng tôi dự định 
sử dụng quỹ tài trợ để mua tài nguyên STEM để sử dụng cho toàn trường. 

Thật tuyệt khi thấy sự tham gia của trẻ em toàn trường trong Chương trình Giảng dạy có tiêu đề của chúng tôi. Các giáo viên lớp, Lãnh đạo nhà 
trường và các giáo viên đồng giảng dạy tham gia làm việc với các nhóm trẻ có ý định và kết quả học tập cụ thể để đạt được dựa trên một loạt dữ liệu 
về Văn học và Số học được thu thập trên mỗi trẻ trong suốt 3 tuần đầu tiên của học kỳ. Các nhóm Giảng dạy Văn học và Số học có tiêu đề của chúng 
tôi đã góp phần cải thiện kết quả Đọc và Số học  NAPLAN trong những năm gần đây. Nếu quí vị muốn biết thêm về các nhóm Văn học và Số học có 
tiêu đề của chúng tôi, vui lòng đến và trò chuyện với chính tôi hoặc giáo viên lớp của con em. 

Trong phiên bản tin này, tôi có kèm theo hai bài toán mà quí vị có thể hướng dẫn cho con của mình ở nhà. 

Các bài toán của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến Lớp 3 

Tôi đang nghĩ về một con số từ 10 đến 100 với một số 7 trong đó. Con số của tôi có thể là gì? 

Những dãy số nào bạn có thể tạo ra bằng cách sử dụng các chữ số 4, 7 và 9? 

Năm 4-7 

Bạn có thể tạo ra bao nhiêu dãy số từ các chữ số 5, 6, 7 và 0? Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi chữ số một lần trong mỗi dãy số. 

Hai số nhân với nhau để thành 45000. Hai số đó có thể là gì? 

Hãy thích thú tìm hiểu. 

Bản sắc Công giáo: Mùa Chay của Giáo Hội  

Mùa Chay kéo dài trong bốn mươi ngày và là thời gian suy nghĩ về việc ăn chay, cầu nguyện và sám hối để dẫn đến lễ Phục sinh. Màu phụng vụ 
chính thức cho mùa Chay là màu tím. Trong Mùa Chay, trường chúng ta tham gia vào Phương án Tình thương, đó là Phương án gây quỹ hàng năm 
và nâng cao nhận thức của Mùa chay của hội Caritas Australia để đoàn kết hàng ngàn người Úc với những người nghèo trên thế giới để giúp xóa đi 
sự nghèo khó, đề cao công lý và nâng cao phẩm giá. Năm nay, chủ đề cho Phương án Tình thương là Hy vọng. Các lớp học đã có cơ hội để chia sẻ 
những câu chuyện phản ánh chủ đề năm nay. Những câu chuyện đầy cảm hứng này cho thấy cuộc sống của những người cần giúp đỡ đã thay đổi 
như thế nào thông qua các hổ trợ mà trường của chúng ta đã hỗ trợ các chương trình phát triển của hội Caritas Australia. 

 

Các sự kiện sắp tới 

Tôi muốn nhắc nhở phụ huynh chú ý đến các sự kiện sắp tới: 

 

Cuộc trò chuyện Học tập giữa Phụ huynh và Giáo viên - Tuần lễ bắt đầu từ thứ Hai 25 tháng 3. Thân mời Phụ huynh hãy đặt thời gian với giáo 
viên của con họ để thảo luận về an sinh, hỗ trợ hiện tại và học tập. Phụ huynh sẽ có cơ hội đặt câu hỏi, biết rõ và có những đóng góp ý kiến vào cuộc 
trò chuyện 

Ngày Thể thao - Thứ Sáu 5 tháng Tư. Ngày Thể thao năm nay sẽ được tổ chức tại Bãi biển Semaphore. Nó hứa hẹn sẽ là một ngày tuyệt vời đầy 
niềm vui cho tất cả con em chúng ta. Thông tin chi tiết sẽ được gởi về cho phụ huynh gần ngày này. 

Học kỳ 1 Kết thúc – 12g30 trưa Thứ Sáu 12 tháng Tư. 

Học kỳ 2 bắt đầu – 8g45 sáng Thứ Hai 29 tháng Tư. 

 

Kiểm tra Naplan 

Năm nay, lần đầu tiên các em Lớp 3 và Lớp 5 của chúng ta sẽ làm kiểm tra NAPLAN trực tuyến mặc dù bài kiểm 
tra viết của lớp 3 sẽ tiếp tục làm trên giấy. Trường chúng ta đã được chuẩn bị thực hiện việc Kiểm tra NAPLAN 
trực tuyến kể từ tháng 7 năm 2018. Vào tháng 10 năm 2018, các học sinh lớp 3 và 5 của chúng ta đã tham gia 
vào các bài kiểm tra ngắn gọn thực tập trực tuyến để trẻ em làm quen với hình thức kiểm tra trực tuyến và đảm 
bảo cơ sở hạ tầng của trường chúng ta có thể đủ sức thực hiện các kiểm tra trực tuyến. Tiến trình này sẽ được 
lặp lại một lần nữa vào tuần tới. Cho đến nay việc chuẩn bị vẫn diển ra theo đúng kế hoạch. 

Từ năm 2018, NAPLAN đã bắt đầu quá trình chuyển biến 3 năm từ việc kiểm tra trên giấy sang việc kiểm tra trực 
tuyến. NAPLAN là một chương trình được soạn thảo trên toàn quốc để cung cấp cho các trường học, các tiểu 
bang và vùng lãnh thổ các thông tin về phương cách mà 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 quản lý đồng loạt tại tất cả các trường học 
trên toàn nước Úc và nội dung của bài kiểm tra được ăn khớp với Chương trình giảng dạy của Úc; Môn Anh ngữ 
và Toán học. Các bài kiểm tra NAPLAN chỉ là một trong nhiều khảo hạch được thực hiện tại trường của chúng ta. 
Kèm theo bản tin tuần này là một tờ thông tin trực tuyến về NAPLAN dành cho phụ huynh và người chăm sóc để 
cung cấp thêm thông tin về kỳ kiểm tra năm nay. 

 



Tin của APRIM  

Tin của Hiệu Trưởng tiếp theo 

Thông điệp về an toàn 

Trường xin nhắc nhở Học sinh và gia đình hãy cảnh giác với các phương pháp tiếp cận của người lạ, 
đặc biệt là khi các em không có người đi cùng hoặc khi đến trường và khi ra về. Nếu các em bị tiếp 
cận, các em không nên trả lời và không chấp nhận đề nghị cho quá giang hoặc nhận quà tặng. Học 
sinh nên tìm sự giúp đỡ của những người lớn khác chung quanh nếu cảm thấy không an toàn và nên 
báo cáo sự kiện này cho một người lớn đáng tin cậy (cho phụ huynh hoặc nhân viên nhà trường) 
càng sớm càng tốt. SAPOL khuyên rằng hãy lấy điện thoại di động ra và gọi cảnh sát có thể ngăn 
chặn kẻ phạm tội và họ đề nghị học sinh chính thức đi báo cho đồn cảnh sát gần nhất của mình. 

Ban đại diện Học sinh 

Năm nay, Ban Đại diện Học sinh (SRC) của trường chúng ta sẽ giữ vai trò lãnh đạo để thúc đẩy Nhận thức về Môi trường của toàn trường và tập trung vào 
tính Bền vững. Ngay trong năm nay, SRC đã thảo luận về cách để đảm bảo các hộp cây trồng của trường nằm quanh trường được khỏe mạnh trong 
những ngày còn nóng của năm. Trường đã nộp đơn xin tài trợ thông qua chương trình Tài trợ Tài nguyên thiên nhiên của Adelaide và Mount Lofty Ranges 
và SRC đã tán thành ý kiến sử dụng quỹ tài trợ để thực hiện sáng kiến Mang lại Đàn bướm qua đó một phần của lề đường của trường chúng ta và một 
khu vực sân trường được tạo cảnh quan và trồng các loại cây duy trì môi trường địa phương bằng cách ra hoa và thu hút bướm, dễ chăm sóc và tạo ra 
một khu vực thẩm mỹ khi nhìn và tham gia vào. 

Đợt tiếp nhận học sinh Mẫu giáo học kỳ 3 

Trường St Joseph sẽ có một đợt tiếp nhận Mẫu giáo vào đầu học kỳ 3 năm nay. Học sinh Mẫu giáo mới của học kỳ 3 của chúng ta sẽ tham gia các lớp R / 
1 hiện tại của trường. 

Do chỗ trống bị hạn chế, nên nếu quí vị muốn con em bắt đầu Mẫu giáo trong Học kỳ 3, vui lòng dành thời gian đến phỏng vấn ghi danh với tôi. Ngoài ra, 
quí vị có thể biết các gia đình khác muốn ghi danh cho con họ tại trường của chúng tôi. 

Xin nhắc lại rằng các tiêu chuẩn để bắt đầu Mẫu giáo vào ngày đầu tiên đến trường của Học kỳ 3 là đứa trẻ đủ 5 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 
ngày 31 tháng 10 năm đó. Tiêu chuẩn để bắt đầu Mẫu giáo vào ngày đầu tiên đến trường trong Học kỳ 1 tiếp tục là đứa trẻ sẽ đủ 5 tuổi hoặc trước ngày 30 
tháng 4 năm đó. Trẻ em có ngày sinh rơi vào khoảng từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 không đủ điều kiện để bắt đầu đi học trước năm kế tiếp. 

Hội thảo Tập Huấn và Đào tạo RAN cho tình nguyện viên 

Vào thứ năm 7 tháng 3, trường đã tổ chức Hội thảo Đào tạo cho tình nguyện viên cho những người mới đến trường và những người chưa hoàn thành 
khóa đào tạo trong quá khứ. 

Buổi Hội thảo trang bị cho các tình nguyện viên của trường chúng ta những kiến thức nền tảng cần thiết về các nguyên tắc an toàn tại trường và nơi làm 
việc để đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên, trẻ em và nhân viên trong khi tham gia các hoạt động tình nguyện và trong trường hợp khẩn cấp. Hội thảo 
cũng bao gồm Huấn luyện về cách Ứng phó với Lạm dụng và Bỏ bê (RAN). Chúng tôi rất quan tâm đến việc đảm bảo cho tất cả các tình nguyện viên của 
chúng tôi nhận được việc đào tạo quí báu này. 

Phụ huynh, người chăm sóc và thành viên gia đình đã tình nguyện dành thời gian giúp trường và chưa hoàn thành khóa đào tạo được yêu cầu làm hẹn với 
APRIM (Trợ lý Hiệu trưởng về Danh tính và Sứ MệnhTôn giáo) Simon McCullough để sắp xếp thời gian phù hợp để hoàn tất khóa hội thảo. 

Sự An toàn trong và chung quanh trường - Các điểm Đưa / Đón học sinh  

Xin nhắc nhở về giờ đưa đón học sinh mỗi ngày. Trẻ em được giám sát bởi một giáo viên làm nhiệm vụ giữ sân từ 8g25 đến 8g 45 mỗi sáng và từ 3g đến 
3g20 mỗi chiều trừ thứ ba (từ 2g45 đến 3g05). Vì lý do an toàn, trẻ em không được đến sân trường trước 8g25 sáng (trừ khi đến OSHC) hoặc sau 3g20 
chiều (trừ khi có mặt trong OSHC). Trẻ em đến trường trước 8g25 sáng hoặc vẫn còn ở trường sau 3g20 chiều (hay sau 3g05 chiều thứ Ba) sẽ được 
chăm sóc trong OSHC và phụ huynh phải trả tiền cho dịch vụ được cung cấp. Xin vui lòng gọi điện thoại cho trường nếu quí vị thấy mình ở vào tình huống 
giảm bất khả kháng vào một ngày nào đó. Cảm ơn quí vị đã có sự hiểu biết được tiên liệu trong vấn đề Nhiệm vụ Chăm sóc quan trọng này. 

Mong tình yêu Thiên Chúa tiếp tục ở bên chúng ta trong Mùa Chay này. 

Làm việc trên tinh thần hợp tác với quí vị 

Shaun O’Leary  

Xổ số Phục Sinh 

Chúng tôi đang yêu cầu các đóng góp cho giải thưởng xổ số Phục Sinh hàng năm của trường. Trường học được hưởng 
lợi rất nhiều từ công việc mà phụ huynh làm để hỗ trợ cho điều này và chúng tôi cảm ơn tất cả sự rộng lượng của quí vị. 
Các tập vé số sẽ được gửi về nhà vào tuần tới và chúng tôi cảm ơn Allison Coles đã chuẩn bị điều này cho tất cả chúng 
ta. Đóng góp có thể được bỏ vào trong các giỏ được đặt trong các lớp học. 

 

SRC và Lễ kỷ niệm Công bằng Xã hội của St Joseph 

Cảm ơn các Lãnh đạo SRC tuyệt vời của chúng ta và Jane Smith đã tổ chức Lễ Bổn mạng Thánh Joseph và nêu ra 
tầm quan trọng là chúng ta luôn nhớ về công bằng xã hội và tất cả những người dễ bị tổn thương nhất cần sự giúp đỡ 
của chúng ta. Quí vị sẽ thấy rất nhiều sáng kiến đang được thực hiện và chúng ta mong mỏi giúp 
gây quỹ cho Phương án Tình Thương và quyên góp cho Vinnies. 

Vinnies 40 ngày 40 mặt hàng 

Quí vị sẽ thấy các thùng đựng quần áo và hàng hóa của Hội St Vincent De Paul được đặt chung quanh trường. Hội yêu cầu chúng ta trong 40 ngày Mùa 
Chay để xem lại những gì chúng ta không cần dùng trong nhà nữa để có thể giúp cho cho những người khác như quần áo và đồ chơi còn tốt. Cảm ơn 
sự rộng lượng của quí vị. Các thùng này sẽ được giao lại cho Vinnies vào cuối Mùa Chay. 

 

Trà và cà phê 

Vui lòng đến dự với chúng tôi tại khu vực gần các thùng rượu cũ mỗi sáng thứ ba để trò chuyện và uống trà hoặc cà phê. 

 

Thánh lễ truyền tin 

Xin vui lòng cùng tham gia với chúng tôi trong Thánh lễ Truyền tin vào Thứ Hai tuần sau, 25 tháng 3 lúc 10 giờ sáng trong Nhà thờ. 

Hãy làm việc trên tinh thần hợp tác 

Simon McCullough 



Tin của Thư viện 

Chúc mừng các học sinh có tên dưới đây 

Ilà những “người mượn sách tốt nhất” đầu tiên năm 2019 

 

R/1W - Khoi - 14 sách 

R/1T Xyrus - 19 sách 

Year 2/3 Maddison - 15 sách 

Year 3/4  Kai - 16 sách 

Year 4/5  Anubhav - 22 sách 

Year 6 - Fiona - 20 sách 

 

Các em được phát giấy khen & huy chương trong tuần thứ 6.  

Đợt "Người Mượn sách tốt nhất" kế tiếp sẽ được công bố trong tuần thứ 
11.  

Chúng ta cũng hoan nghênh Abie vào Tiểu ban Thư viện.  

Tiểu ban hiện đang bận rộn 

thiết kế một huy hiệu, để kết 

hợp Chủ đề Tuần sách về 

“Đọc sách là Năng lực bí mật 

của tôi"                              

Chúng tôi mong mọi người sẽ 

thích nó. 

Bảng Thông Báo 

RAA – Đèn xe đạp LED Vàng  

 

Sách giải trí (Entertainment Book) 

  

Trường St Joseph - Ottoway 

đang gây quỹ với  

Entertainment! 
Sự ủng hộ của quí vị thực sự giúp đỡ cho trường chúng ta, nên trường 

rât nừng để báo cho quí vị biết về những phân thưởng đặc biệt 

Early Bird Entertainment Membership Offers  

cho những người giúp đỡ. 

  

Đặt mua trước  NEW 2019 | 2020 Entertainment  
Hội viên nhận được các giảm giá để dùng ngay! 

 
  

Thẻ Hội viên "The Entertainment”  có nhiều giá trị.  

Có nhiều tiết kiệm ngay lập tức. Tính ra còn rẻ hơn giá ghi 

trên đó nhiều lắm.  

Có đủ thứ cho mọi người – các bữa ăn bất thường  

hay đắt tiền, mạo hiểm và sinh hoạt gia đình.  

Tôi không có không chịu được.  

Thêm nữa, tôi giúp được đúng chỗ.”  

– Zana B. Sydney 
  

        

  

 

 

Tiểu ban Thư viện sẽ có một quầy hàng bánh ngọt & bánh bích 
quy vào Thứ Ba 2 tháng 4trong kỳ nghỉ thứ nhất. Tất cả tiền thu 
được sẽ dùng vào Phương án Tình thương & mua sách cho 
thư viện trường. Bánh ngọt & bánh bích quy sẽ được bán với 
giá 50 xu.  

RAA muốn báo cho phụ huynh biết được một 
vấn đề liên quan đến đèn xe đạp màu vàng 
miễn phí được cung cấp cho học sinh từ Lớp 4 
đến Lớp 6 trong chương trình Giáo dục Tiểu 
học Thông minh trên Đường phố. 

Các mối nguy hiểm là gì? 

Khoang chứa pin của đèn không được bảo đảm 
đủ an toàn và pin lithium trong sản phẩm này có 
thể tháo ra dễ dàng. Pin có thể làm cho trẻ nhỏ 
nghẹt thở và nếu nuốt phải có thể gây thương 
tích do phỏng bên trong hoặc gây bệnh nghiêm 
trọng. 

Phụ huynh nên làm gì? 

Phụ huynh có thể vứt bỏ đèn xe đạp một cách 
đúng đắn hoặc hoàn lại cho trường học nơi mà 
RAA sẽ sắp xếp thu gom và thải bỏ. Pin cũng có 
thể được mang đến siêu thị Aldi để tái chế miễn 
phí. 



 



18 tháng ba 2019-03-19  

19/195 

 

Kính gởi quí anh chị em 

Cùng với những người suy nghĩ và cảm nhận đúng đắn, các cộng đồng Công giáo tại Nam Úc xin bày tỏ cảm nghĩ đau buồn và kinh 

ngạc của chúng tôi với các anh chị em Hồi giáo trước cảnh thảm sát người Hồi giáo tại các đền thờ tại Christchurch. Việc thảm sát 

như thế có thể xảy ra trong một xã hội tương tự như của chúng ta, và rất gần gũi với chúng ta, hay thực ra trong bất cứ một xã hội 

nào, thật là khủng khiếp và đáng báo động. 

Những nạn nhân này đều đáng được cầu nguyện. Họ đã tập trung trong buổi cầu nguyện hàng tuần để hiến dâng mình cho Đấng 

Toàn năng của muôn loài và Cha của mọi người. Cầu xin Thượng đế của Tình Thương và lòng thương xót hãy đón nhận con cái của 

Ngài là những người bị giết chết tại đất thiêng của Ngài, đến trước sự hiện hữu của Ngài. 

Cầu xin tình thương của Thương đế hãy xoa dịu những niềm đau và thảm cảnh của sự mất mát những thân nhân trong cộng đồng 

của họ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện cho họ. Chúng ta bày tỏ lòng cảm thông chân thành đến các anh chị em Hồi giáo của chúng ta 

và chúng ta rất kinh hoàng khi thấy những người đầy niềm tin bị thảm sát bằng một cách tàn nhẫn và bởi một động cơ kinh khủng 

như vậy. 

Xin hãy chấp nhận lòng cảm thông chân thành của chúng tôi và sự bày tỏ nuối tiếc của chúng tôi khi thấy những người tốt muốn 

sống một đời bình yên và công lý bị giết đi bởi những bàn tay ma quỉ. 

Cầu xin Thượng đế ban cho chúng ta sự hàn gắn vết thương này. 

Lời cầu nguyện hổ trợ.  

+G.J O’Kelly SJ 

Quản viên Hành Chánh Giáo Phận Adelaide 

Giám Mục Địa phận Port Pirie 






