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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 Tu 6g30 tối Anh ngữ & Ba Lan 

ngữ 

Trừ Thứ Ba 

 

Hẹn bạn trong Ngày Thể Thao,  

Bãi biển Semaphore  

Bạn chuẩn bị? 

Bạn sẵn sàng chưa? 

 

 

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 

Phỏng vấn Phụ huynh Giáo viên 

Cảm ơn các gia đình đã có thể đến dự các cuộc phỏng vấn Phụ huynh Giáo viên của chúng tôi tuần trước. Tôi cũng cảm ơn các giáo 
viên của trường đã chuẩn bị và dành thời gian của mình. Các cuộc phỏng vấn này tạo cơ hội cho giáo viên chia sẻ các tiến bộ về học 
tập và xã hội mà con em quí vị đã đạt được và thảo luận về các lĩnh vực tăng trưởng và thiết lập mục tiêu trong tương lai. Phỏng vấn 
Giáo viên Phụ huynh của trường cũng tạo cơ hội cho phụ huynh đặt các câu hỏi với giáo viên liên quan đến sự phát triển của con em 
họ. 

Nếu quí vị nào không thể tham dự các cuộc phỏng vấn vào tuần trước và muốn dành thời gian gặp gỡ với giáo viên lớp của con em của 
mình, xin vui lòng làm hẹn bằng cách liên hệ trực tiếp với giáo viên và sắp xếp thời gian phù hợp cho cả hai bên. 

Tin tức về giáo trình 

Trong bản tin này, tôi có bao gồm hai bài tập toán học mà phụ huynh có thể tập cho con em của mình ở nhà. 

Các bài tập toán học cho tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Mandy từ Venus có một người bạn từ sao Mộc. Bạn của cô có 3 mắt, 7 cánh tay, 5 chân, 21 ngón tay và rất nhiều đốm. Bạn ấy trông 
như thế nào? Tên của bạn là gì? Hãy cố gắng nghĩ ra một  số câu về người bạn của Mandy. 

Lớp 4-7 

Clara có một câu đố để giải. Hãy giúp cô ấy liệt kê tất cả các con số phù hợp với những gợi ý này: 

Tôi có hai chữ số. Tôi nhỏ hơn 96. Tôi lớn hơn 18. Tổng các chữ số của tôi không phải số chẵn. Chữ số đơn 
của tôi là một chữ số nhiều hơn chữ số hàng chục của tôi. Hãy cho thấy rõ. Ví dụ: 34. (Cách viết: 3 + 4 = 7. 
34 = 3 là hàng chục và 4 hàng đơn vị). 

Hãy thích thú tìm hiểu. 

 

Đọc sách cũng là một lĩnh vực học tập cốt lõi tại trường St Joseph. Trẻ em phát triển năng khiếu đọc sách, 
kiến thức và hiểu biết bằng cách đọc sách thường xuyên. Ở trường St Joseph, việc đọc sách thường xuyên 
ở nhà là một phần chính của bài tập về nhà mỗi tối. Tại sao không tạo ra các khoảng thời gian đều đặn 
trong suốt tuần, khi mà tất cả các thiết bị điện tử trong nhà đều tắt và các thành viên trong gia đình dành 15 
phút để cùng nhau đọc sách? 

Chúc bạn đọc sách vui vẻ. 

 

Bản sắc Công giáo: Mùa Chay của Giáo hội 

Trong Mùa Chay, trường chúng ta có tham gia Phương án Tình thương, đó là lời chương trình kêu gọi gây quỹ và nâng cao nhận thức 
hàng năm của Caritas Australia để đưa hàng ngàn người Úc đoàn kết với người nghèo trên thế giới để giúp chấm dứt nạn nghèo đó i, 
đề cao sự công bằng và nâng cao phẩm giá. 

Năm nay, chủ đề cho Phương án Tình thương là Hy vọng. 

Các lớp học đã được chia sẻ những câu chuyện phản ánh chủ đề của năm nay. Những câu chuyện đầy cảm hứng này cho thấy  cuộc 
sống của mọi người trên khắp thế giới đã thay đổi như thế nào thông qua các trường Công giáo Úc như của chúng ta và sự hỗ trợ của 
họ đối với sự phát triển các chương trình của Caritas Australia. 

 

Mùa Chay này, vào thứ ba 19 tháng 3, như một phần của lễ kỷ niệm Ngày Thánh Joseph, chúng ta đã có một Ngày Quần áo Thường 
phục để quyên tiền cho Phương án Tình Thương. Ngày quần áo thường phục của chúng ta đã quyên góp được gần 200 đô la. 

 

Kèm theo bản tin tuần này là một bản sao của Lời Cam kết của Tổng giáo phận Adelaide: Bảo vệ an toàn choTrẻ em và Thiếu niên của 
chúng ta. Lời cam kết nhắc nhở chúng ta rằng tất cả trẻ em là những món quà độc đáo và quý giá được tạo ra từ hình ảnh của Th iên 
Chúa. Là cha mẹ, chúng ta đã có cơ hội trải nghiệm những cảm giác sâu sắc khi sinh ra những đứa con của chúng ta, những món quà 
thực sự từ Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên rằng mỗi đứa trẻ là thánh thiện như thế nào khi chúng ta được kêu gọi tôn trọng sâu sắc, 
giá trị và chăm sóc cho tất cả trẻ em. 

 

Ngày thể thao: Thứ Sáu 5 tháng Tư 

Xin nhắc nhở rằng ngày mai là Ngày Thể thao. Ngày thể thao năm nay sẽ được tổ chức tại bãi biển Semaphore. Nó sẽ là một ngày 
tuyệt vời đầy niềm vui cho tất cả trẻ em của chúng ta. Dưới đây là một bản tóm tắt các chi tiết trong ngày đã được gửi về nhà cho tất cả 
các gia đình trong những tuần vừa qua. 

 

Học sinh phải được đưa và đón từ Bãi biển Semaphore. Giáo viên sẽ có mặt để giám sát tại địa điểm từ 8g30 sáng và ngày thể thao 
chính thức bắt đầu lúc 9g30 sáng. Giáo viên sẽ đợi ở cổng vào sân chơi đối diện cầu Semaphore để điểm danh các học sinh viên khi 
đến. Đón các em sẽ có bắt đầu từ 2g30 chiều với phần phát giải diễn ra trong khoảng từ 2g30 chiều đến 2g45 chiều. Các học sinh 
được đăng ký với OHSC sẽ được trường đưa đón tại bãi biển với điều kiện phải điền và nộp các mẫu đơn cho phép cần thiết. 

 

Để khuyến khích tinh thần đồng đội, sự thích thú và sự tham gia, tất cả các học sinh được khuyến khích mặc áo thun phông trơn có 
màu của đội nhà của họ. Áo thung không được có huy hiệu  lớn hoặc khẩu hiệu. Trẻ em cũng phải mặc quần cụt / củng / quần thể thao 
ở trường, vớ trắng, giày thể thao và mũ đi học. Hãy đảm bảo con mình được thoa kem chống nắng trước khi đến. 

Kem chống nắng sẽ có sẵn để thoa lại cho suốt cả ngày. 

 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Hội Phụ huynh và Thân hữu có tổ chức một buổi bán bánh mì xúc xích cho trẻ em. Trẻ em phải đặt mua xúc xích trước ngày này. Trẻ em 
được yêu cầu mang theo bữa trưa của mình đến địa điểm trừ khi các em mua bánh mì xúc xích. 

Trẻ em sẽ được yêu cầu mang theo chai nước uống của mình trong ngày này. 

Các sự kiện sắp tới 

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

Học kỳ 1 chấm dứt – 12g30 trưa Thứ Sáu 12 tháng Tư. 

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

8g45 sáng thứ Hai 29 tháng 4: Lễ cầu nguyện và lễ kỷ niệm Phục sinh 
chung, sau đó là phần Xổ số Phục sinh. 

Kiểm tra NAPLAN 

Năm nay, các học sinh lớp 3 và lớp 5 của chúng ta sẽ thi NAPlan trực tuyến lần đầu tiên mặc dù phần 
kiểm tra viết của lớp 3 sẽ tiếp tục là bài kiểm tra giấy. Kiểm tra trực tuyến NAPLAN sẽ diễn ra vào Thứ ba 
14 tháng 5 (Kiểm tra viết), Thứ tư 15 tháng 5 (Kiểm tra đọc, Quy ước về Kiểm tra ngôn ngữ), Thứ năm 16 
tháng 5 (Kiểm tra số) và Thứ sáu 17 tháng 5 (Ngày kiểm tra bắt kịp). 

Trường chúng ta đã chuẩn bị thực hiện Kiểm tra NAPLAN trực tuyến kể từ tháng 7 năm 2018. Vào tháng 
10 năm 2018, các học sinh Lớp 3 và 5 hiện tại của trường đã tham gia vào một bài kiểm tra thực hành 
trực tuyến ngắn để các em quen thuộc với định dạng trực tuyến và để đảm bảo cơ sở hạ tầng trường 
chúng ta có thể đối phó với thử nghiệm trực tuyến. Diễn trình này đã được lặp lại một lần nữa vào tuần 
trước. Tính đến nay việc chuẩn bị đã được thực hiện đúng kế hoạch. 

Từ năm 2018, NAPLAN đã bắt đầu quá trình 3 năm chuyển tiếp từ trắc nghiệm trên giấy sang trắc nghiệm trực tuyến. NAPLAN là một 
chương trình được phát triển trên toàn quốc để cung cấp cho các trường học, tiểu bang và vùng lãnh thổ các thông tin về phương cách 
mà các chương trình giáo dục được thực hiện và những lĩnh vực nào cần được ưu tiên để cải thiện. Các bài kiểm tra NAPLAN được thực 
hiện đồng loạt ở tất cả các trường học trên toàn nước Úc và nội dung của các bài kiểm tra được liên kết với Chương trình giảng dạy của 
Úc về Anh ngữ và Toán học. Các bài kiểm tra NAPLAN chỉ là một trong nhiều bài trắc nghiệm được thực hiện tại trường của chúng ta. 
Nếu quí vị muốn biết thêm thông tin về trắc nghiệm trực tuyến NAPLAN trong năm nay, xin vui lòng đến gặp tôi. 

 

Ban Đại diện Học sinh  

Năm nay, Ban đại diện học sinh trường học của chúng ta (SRC) sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy toàn bộ nhận thức về môi 
trường và tính bền vững của trường chúng ta. Ngay trong năm nay, SRC đã thảo luận về các cách để đảm bảo các hộp trồng cây của 
chúng ta nằm quanh trường được tươi tốt trong những thời điểm ấm áp hơn trong năm. Trường đã nộp đơn xin tài trợ thông qua chương 
trình Tài trợ Tài nguyên Thiên Nhiên Adelaide và Môi Trường Học đường 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 / trường học và một khu vực sân trường được tạo cảnh 
quan và trồng các loại cây để duy trì môi trường địa phương với các loại hoa và thu hút những con bướm, dễ chăm sóc và tạo ra một khu 
vực thẩm mỹ để nhìn ngắm và tham gia vào. 

 

Đợt tiếp nhận Mẫu giáo học kỳ 3 

Trường St Joseph sẽ có một đợt tiếp nhận học sinh Mẫu giáo vào đầu học kỳ 3 năm nay. Các Học sinh Mẫu giáo mới của Học kỳ 3 sẽ 
tham gia vào các lớp R / 1 hiện tại của chúng tôi. Do chỗ trống có giới hạn, nên nếu quí vị muốn con em bắt đầu Mẫu giáo trong Học kỳ 3, 
vui lòng làm hẹn để phỏng vấn ghi danh với tôi. Ngoài ra, nếu quí vị cũng có thể biết các gia đình nào quan tâm đến việc ghi danh cho con 
của họ tại trường của chúng ta. 

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 phải đủ 5 tuổi từ ngày 1 tháng 
5 đến ngày 31 tháng 10 của năm đó 

Tiêu chuẩn để bắt đầu Mẫu giáo vào ngày đầu tiên đến trường của Học kỳ 1 tiếp tục là đứa trẻ phải đủ 5 tuổi đúng hoặc trước ngày 30 
tháng 4 của năm đó. 

Trẻ em có ngày sinh rơi vào ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 không đủ điều kiện để bắt đầu đi học trước năm sau. 

 

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

Đầu học kỳ này, trường chúng ta đã tổ chức Hội thảo Tập Huấn cho Tình nguyện viên cho những người mới đến trường và những người 
chưa hoàn tất 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. 

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 



Tin của APRIM  

Thân mời quí vị cùng tham gia chương trình Tuần lễ Phục sinh và các buổi Cầu nguyện Phục sinh của 
Công đồng vào mỗi buổi sáng. Mỗi lớp học sẽ hướng dẫn 

buổi cầu nguyện lúc 8g45 vào những ngày sau đây. 
 

Thứ Hai 8 tháng 4 – R/1 
Thứ Ba 9 tháng 4 – 2/3 

Thứ Tư 10 tháng 4 – 3/4 
Thứ Năm 11 tháng 4 – 4/5 và 6 
Thứ sáu 12 tháng 4 – 4/5 và 6 

 

Thứ Hai 29 tháng 4 – Cầu nguyện Phục sinh và  
theo sau là Xổ Số Phục sinh. 

 

 
Hãy cùng chúng tôi tham gia nếu quí vị có thể đến được. Lễ cầu nguyện được tổ chức bên ngoài hoặc 

bên trong Trung Tâm Tenison Woods. 

Các sáng kiến của phụ huynh về Ngân Khoản giáo dục 

Năm ngoái Miriam đã giúp chúng tôi nhận được một khoản trợ cấp từ Tổng Hội Phụ huynh Trường Công giáo Nam Úc. Khoản tài trợ này 
sẽ được sử dụng để hỗ trợ các phụ huynh trong cộng đồng của chúng ta giữ vai trò quan trọng là cha mẹ. Khoản tài trợ này có thể được 
sử dụng bằng nhiều cách như: hỗ trợ điền đơn từ và văn bản, ví dụ như NDIS, các diễn đàn giáo dục được các chuyên gia phụ trách 
theo các chủ đề như 'Phương cách hỗ trợ con tôi bị mắc chứng Tự kỷ', các chiến lược để gìn giữ mái ấm gia đình, an toàn trên mạng và 
nhiều chủ đề khác. Vui lòng đưa ra gợi ý bên dưới về cách mà quí vị muốn thấy khoản tài trợ này được sử dụng và gửi lại văn phòng cho 
tôi trước Thứ Ba 9 tháng Tư. 

Xổ số Phục Sinh 

Chúng tôi đang yêu cầu bất kỳ sự đóng góp nào cho giải thưởng Phục Sinh để chuẩn bị cho Xổ số Phục 
Sinh hàng năm của chúng tôi và cảm ơn phụ huynh nào đã rộng lượng  đóng góp. Xin vui lòng trả lại bất kỳ 
cuốn vé số đã bán được vào cuối học kỳ này. Cuộc xổ số sẽ được xổ sau phần Cầu nguyện Cộng đồng 
Phục sinh của chúng tôi vào Thứ Hai 29 tháng 4 lúc 8 giờ 45 phút sáng. Cảm ơn Allison và Mary đã chuẩn 
bị xổ số cho trường. 

Vinnies 40 ngày 40 mặt hàng 

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

Trà và cà phê 

Vui lòng tham gia với chúng tôi tại khu vực gần các thùng rượu cũa vào mỗi sáng thứ ba để trò chuyện và uống trà hoặc cà phê. 

BBQ ngày thể thao 

Chris Harakos đã tử tế tình nguyện nướng thịt Ngày Thể thao cho chúng ta và có một nhóm phụ huynh và giáo viên đã đề nghị giúp phục 
vụ bữa trưa. Chúng tôi rất biết ơn những hỗ trợ tuyệt vời này. Vui lòng đặt trước mua xúc xích và thức uống vì không có gì được bán 
trong ngày. 

Ngày của Mẹ 

Cảm ơn Bronwyn, Karina, Jane và Kylie, là những phụ huynh mới đặt mua một loạt quà tặng cho Ngày của Mẹ cho trẻ 
em mua. Chúng tôi sẽ tổ chức một gian hàng Ngày của Mẹ trong Tuần 2 của học kỳ tới và chúng tôi mời tất cả các bà 
Mẹ và Người chăm sóc đến dự một buổi trà đàm sẽ diễn ra sau phần Cầu nguyện Cộng đồng Thứ Sáu của chúng tôi 
vào ngày 10 tháng 5 lúc 8g45. Chi tiết cụ thể hơn sẽ được thông báo sớm. 

Phụ huynh và Thân hữu 

Hiện nay chúng tôi có nhiều nhóm phụ huynh khác nhau đóng góp cho cuộc sống của cộng đồng trường học của chúng ta. Nhiều kế 
hoạch đang được tiến hành cho các sự kiện xã hội được tổ chức cho suốt cả năm. Chúng tôi luôn có sự hỗ trợ tuyệt vời về nhiếp ảnh, 
các phụ huynh khác đang tham gia vào các chuyến du ngoạn và các sự kiện trong lớp và đây là một điều thật tuyệt vời. Chúng tô i ghi ơn 
tất cả các đóng góp về thời gian, năng khiếu và đóng góp của quí vị. Mặc dù không có một nhóm đơn lẻ mà nhiều nhóm, chúng tôi có thể 
thấy được mọi người giúp đỡ bất cứ điều gì họ có thể làm và hy vọng rằng có nhiều người từ cộng đồng phụ huynh của chúng tôi sẽ làm 
giống như vậy vì chúng tôi phát triển tinh thần và tình thân hữu trong ngôi  trường tuyệt vời của chúng ta. 

Làm việc trên tinh thần hợp tác 

Simon McCullough 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Kính gửi: Simon McCullough 

Trường St Joseph  

Khảo sát Tài trợ PIE 2019 

Tôi muốn thấy khoản tài trợ này được sử dụng để hỗ trợ phụ huynh về 

......................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Tên của phụ huynh: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chữ ký: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 



Tin của Thư viện 

 

Sách giải trí (Entertainment Book) 

Truờng St Joseph - Ottoway 
đang gây quỹ với  

Entertainment! 

Sự ủng hộ của quí vị thực sự giúp đỡ cho truờng chúng ta, nên truờng 
rât nừng để báo cho quí vị biết về những phân thuởng đặc biệt 

Early Bird Entertainment Membership Offers  

cho những nguời giúp đỡ. 

Đặt mua truớc  NEW 2019 | 2020 Entertainment  

Hội viên nhận đuợc 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 hon giá ghi trên đó nhiều 

lắm.  

Có đủ thứ cho mọi nguời – các bữa ăn bất thuờng  

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

Tôi không có không chịu đuợc.  

Còn nữa, tôi giúp đuợc đúng chỗ.”  

– Zana B. Sydney 

Cảm ơn những gia đình đã hổ trợ cho quầy này trong ngày Thứ Ba. Tiể ban 

Thư viện rất vui với kết quả đạt được - Tôi chưa thể cho quí vị số tiền thu được 

vì vẫn còn một số hàng để bán trong giờ ăn trưa. Rất là thành công - Có lẽ 

nên tham khảo sách nấu ăn trong dịp nghỉ hè & thử làm một số món mới!  

Đọc sách vui vẻ - Hãy đến Thư viện địa phương để dự các sinh hoạt hè! 




