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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)   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 là mùa của Giáo hội dẫn đến Lễ Phục sinh. Đó là thời gian cầu nguyện, suy ngẫm và hiến dâng mình cho 

người khác để trở nên gần gũi với Đức Chúa Trời hơn. Đó cũng là thời gian mà chúng ta chuẩn bị tinh thần cho những 

cầu nguyện của Lễ Phục sinh, cụ thể là sự Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu. 

Khi Đức Chúa Trời chọn bước vào thế giới này với tư cách là Chúa Giê su, Ngài đã làm điều đó một cách trọn vẹn, trở 

thành một người trong chúng ta ngay cả cho đến lúc chết. Ngài bị từ chối, bị coi thường, bị lạm dụng, bị chế giễu và bị 

sát hại. Ngài đau khổ, chết đi và được chôn cất một cách lặng lẽ. Thông điệp của ngài như một hạt giống bị chôn vùi 

trong bóng tối, sâu dưới lòng đất, chờ đợi khoảnh khắc để bùng lên trong cuộc sống mới. 

Tuần này là tuần cuối cùng của Mùa Chay, tức là Tuần Thánh, tuần lễ mà chúng ta bắt đầu hành trình hướng tới Lễ 

Phục Sinh. Tuần này, với tư cách là một trường học, chúng ta đến thăm các sự kiện của Chúa Nhật Lễ Lá, Bữa Tiệc Ly 

và Các Trạm Thập Giá. Câu chuyện tiếp tục sau đó với lễ mừng Chúa Sống Lại trong mùa Phục sinh. Chúng ta sẽ bắt 

đầu lễ kỷ niệm này vào tuần tới với tư cách là một cộng đồng trường học. 

Học chuyên tu của giáo viên 

Vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng Ba, các giáo viên trong lớp đã tham gia vào việc học tập chuyên môn trong lãnh vực Giáo 

dục Tôn giáo. Nhân viên APRIM Simon McCullough và tôi đã điều khiển cho ngày mà các giáo viên tham gia vào việc 

phát triển thêm hiểu biết về việc phụng vụ để lập kế hoạch và phát triển kinh nghiệm phụng vụ đương đại cho trẻ em 

trong lớp của họ. Các giáo viên trong lớp học đã có một loạt các chiến lược và ý tưởng để sử dụng khi lập kế hoạch cho 

các trải nghiệm phụng vụ trong lớp học về sau. 

Ngày Thể thao - Thứ sáu ngày 7 tháng 5 (Học kỳ 2 Tuần 2) 

Ngày Thể thao năm nay sẽ được tổ chức tại Câu lạc bộ Điền kinh Port Adelaide. Ngày này hứa hẹn sẽ là một ngày 

tuyệt vời đầy niềm vui cho tất cả các con em của chúng ta. Thông tin chi tiết sẽ được chuyển đến phụ huynh trong một 

ngày gần hơn . 

Tin tức về giáo trình  

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

Hai bài toán đố của tuần này là: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Trong túi tôi có 2 đô và 40 xu. Tôi có thể có những loại đồng tiền nào? 

Lớp 4-6 

Tôi đã đi rút $275 ra khỏi ngân hàng. Những cách khác nhau để tôi có thể yêu cầu lấy số tiền này bằng tiền giấy? 

Hãy cùng giải toán vui vẻ. 

Dưới đây là một phần của một bài báo đã được đăng trên Sydney Morning Herald tập trung vào những lợi ích của việc 

đọc sách cho trẻ em. 

Các nhà nghiên cứu Melbourne đã chứng minh rằng những gì cha mẹ biết được bằng trực giác – chúng ta càng đọc 

sách cho con mình thường xuyên ngay từ khi còn nhỏ, thì tác động tích cực đến kỹ năng đọc và tư duy của chúng càng 

lớn. 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Ứng dụng Melbourne đã không chỉ chứng minh tác động nhân quả giữa tần suất đọc 

sách cho trẻ em và sự phát triển của trẻ, mà còn lần đầu tiên đo lường được những lợi ích này. 

Trẻ em từ bốn đến năm tuổi được đọc sách ba đến năm lần một tuần có khả năng đọc tương đương với trẻ em lớn hơn 

sáu tháng tuổi (chỉ được đọc hai lần hoặc ít hơn một tuần). 

Hãy đọc sách cho trẻ nghe từ sáu đến bảy ngày một tuần giúp chúng đi trước gần một năm so với những em không 

được đọc. Người ta cũng thấy rằng việc đọc sách cho trẻ nhỏ có tác động tích cực đến sự phát triển các khả năng tính 

toán. 

Giáo sư Guyonne Kalb, Giám đốc Chương trình Kinh tế Lao động và Chính sách Xã hội của học viện, và là đồng tác giả 

của việc nghiên cứu đã cho biết: '' Hình như những đứa trẻ được đọc sách nhiều hơn tiếp tục làm tốt hơn khi lớn tuổi so 

với những đứa trẻ khác.” Cuộc nghiên cứu - được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Phát triển Mầm non - cho thấy những kết 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

quả tích cực xảy ra ở trẻ em bất kể thu nhập của cha mẹ, trình độ học vấn hay nền tảng văn hóa. 

Giáo sư Kalb cho biết: “Chúng tôi muốn thử để xác định xem liệu việc đọc sách có dẫn đến kết quả tốt hơn hay không, 

hay các bậc phụ huynh  đọc sách cho con cái của họ có những điều khác lạ xảy ra. 

'' Chúng tôi đã làm việc với trẻ em đại diện cho nhiều loại gia đình, từ mọi nguồn gốc và hoàn cảnh kinh tế khác nhau. 

Chúng tôi nhận thấy rằng không cần biết một đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo hay giàu, hoặc cha mẹ có học vấn 

cao hay không, chỉ cần căn bản đọc sách cho chúng sẽ mang đến kết quả phát triển tốt hơn. '' 

Cuộc nghiên cứu chiều dọc theo dõi kỹ năng đọc sách của hơn 4000 trẻ em, từ 4 đến 5 tuổi vào năm 2004, cho đến 10 

đến 11 tuổi. 

Bộ trưởng Bộ Nhi đồng và Phát triển Mầm non của tiểu bang Victoria là Wendy Lovell đã cho biết cuộc nghiên cứu là 

''một bước tiến thú vị '' trong việc hiểu rõ tầm quan trọng của việc đọc sách đối với trẻ nhỏ. 

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ. 

 

Chương trình chăm sóc bất thường  

Các thành viên của cộng đồng rộng lớn hơn và cộng đồng Trường St Joseph hiện có thể sử dụng  Chương trình Chăm 

sóc Bất thường của chúng tôi vào mỗi Thứ Tư trong học kỳ từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Chương trình dành cho trẻ 

em từ 3 đến 5 tuổi. Việc đặt chỗ là không cần thiết. Nhu cầu sử dụng được giải quyết vào ngày cần sử dụng sự chăm 

sóc. Dịch vụ được giới hạn ở 11 trẻ em. Các nhà giáo dục Mầm non của chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho chương trình 

học tập của Dịch vụ Chăm sóc Bất Thường. 

 

Tin tức của căng tin 

Xin nhắc lại rằng căng tin đóng cửa vào các ngày thứ Ba vì Rebecca phải làm việc trong văn phòng vào ngày này. 

 

Giảng Dạy và Học Tập 

Trọng tâm của Cộng đồng Công giáo Tây Bắc (CNWC) của chúng tôi về Học tập Chuyên nghiệp cho năm 2021 là chia 

sẻ phương cách mà các Trường Công giáo trong khu vực của chúng tôi thu thập dữ liệu và bằng chứng về việc học tập 

của học sinh cùng với cách chúng tôi sử dụng nó để lập kế hoạch cải thiện kết quả học tập của học sinh. 

Trong suốt mỗi năm học, nhân viên trường của chúng tôi thu thập các Dữ liệu Chi tiết về Đọc và Viết về mỗi học sinh. 

Sau đó, dữ liệu được tải lên cơ sở dữ liệu học sinh của chúng tôi bởi Giáo viên lớp hoặc Nhà đồng giáo dục chương 

trình giảng dạy. Dữ liệu lưu trữ được phân tích bởi đội ngũ giảng viên thường xuyên trong suốt mỗi học kỳ trong thời 

gian nhân viên họp trong thời gian học tập chuyên môn và cả trong thời gian không giảng dạy của họ. Sau đó, giáo viên 

sử dụng thông tin này để báo cáo về việc giảng dạy và học tập của họ, nhắm mục tiêu kết quả học tập cụ thể cho từng 

nhóm học tập của họ như một phần của các khối Văn và Toán hàng ngày của chúng tôi. Quá trình này đã được chứng 

minh là rất thành công trong nhiều năm, dẫn đến kết quả học tập được cải thiện cho tất cả con em của chúng ta và 

thành tích thi NAPLAN cao hơn cho trường. 

 

Cuộc trò chuyện về học tập giữa phụ huynh và giáo viên 

Cảm ơn các gia đình đã có thể tham gia vào các Cuộc trò chuyện về Học tập của Giáo viên với Phụ huynh của chúng 

tôi tuần trước. Tôi cũng muốn cảm ơn các giáo viên của chúng tôi về việc chuẩn bị của họ và vì họ đã sẵn sàng có mặt. 

Những cuộc phỏng vấn này tạo cơ hội cho giáo viên chia sẻ những tiến bộ trong học tập và xã hội mà con em quí vị đã 

đạt được cũng như thảo luận về các lãnh vực phát triển và thiết lập mục tiêu trong tương lai. Các cuộc trò chuyện về 

học tập của giáo viên với phụ huynh của chúng tôi cũng tạo cơ hội cho phụ huynh đặt câu hỏi cho giáo viên liên quan 

đến sự phát triển của con em họ. 

 

Nếu quí vị nào không thể tham dự cuộc trò chuyện tuần trước và muốn dành thời gian để gặp giáo viên lớp của con 

mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ và sắp xếp thời gian phù hợp cho cả đôi bên.  



Kỳ Thi NAPLAN 

Bài kiểm tra NAPLAN quay trở lại vào năm 2021 sau khi bị hủy bỏ vào năm 2020 do sự bùng phát của Covid 19. Năm 

nay, trẻ em Lớp 3 và Lớp 5 của chúng ta sẽ một lần nữa hoàn tất 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 cách các chương trình giáo dục đang hoạt động 

và những lãnh vực nào cần được cải thiện ưu tiên. Các bài kiểm tra NAPLAN được tổ chức đồng loạt 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; Anh ngữ 

và Toán học. Các bài kiểm tra NAPLAN chỉ là một trong nhiều bài đánh giá được thực hiện tại trường của chúng tôi. 

Thi NAPLAN sẽ diễn ra vào Thứ Ba ngày 11 tháng Năm, Thứ Tư ngày 12 tháng Năm và Thứ Năm ngày 13 tháng 

Năm. 

Vấn đề 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 trường học của chúng ta qua mục Cộng đồng, Phúc lợi, Phúc lợi của Con bạn. Chính sách nêu rõ các 

nguyên tắc và trách nhiệm chính của các trường Công giáo để bảo đảm cách tiếp cận cộng đồng tổng thể hướng tới 

việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới sự chăm sóc của họ. Tôi khuyến khích quí vị truy cập trang mạng của 

chúng tôi để xem toàn bộ chính sách. 

Giáo trình Giữ An toàn: Bảo vệ Trẻ em, theo một nghĩa nào đó là thành tố cùa chính sách giảng dạy của Tổng giáo 

phận Công giáo Adelaide về Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên, liên kết trực tiếp với Chương trình Giáo 

dục Tôn giáo, Giáo trình Làm theo Hình ảnh của Chúa và việc học chuyên môn của chúng tôi về Chương trình Kids 

Matter. Giữ An Toàn: Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em chiếm một trọng tâm lớn 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 mạng của 

trường chúng ta 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 Công Nghệ Thông Tin và làm việc trực tuyến. 

Nếu quí vị có thắc mắc về bất kỳ tài liệu nào hoặc muốn được giải thích rõ hơn, vui lòng trao đổi với giáo viên lớp của 

con em mình, với nhân viên  APRIM Simon McCullough hoặc với chính tôi. 

Là một phần trong quá trình học tập của chúng tôi trong những năm gần đây xung quanh dự án Kid’s Matter, trường 

chúng ta đã 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 để hỗ trợ sức khỏe của con em chúng ta. Trang mạng cũng cung cấp một loạt các 

nguồn tài liệu và 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 hãy truy cập trang mạng tại https://beyou.edu.au/ và tự tìm hiểu thêm. 

 

Đợt tiếp nhận Học sinh Vỡ lòng và Mẫu giáo Học kỳ 3 

Trường St. Joseph một lần nữa sẽ có đợt thâu nhận học sinh Vỡ Lòng và Mẫu giáo vào đầu Học kỳ 3 năm nay. Những 

trẻ em mới trong Học kỳ 3 của chúng tôi ở lớp Vỡ Lòng sẽ thay thế những trẻ em chuyển lên lớp Mẫu giáo trong đợt 

tiếp nhận Học kỳ 3 của chúng tôi. Các học sinh Mẫu giáo mới trong Học kỳ 3 của chúng tôi sẽ vào học các lớp R / 1 

hiện nay của trường. Các tiêu chuẩn để bắt đầu lớp Vỡ Lòng hoặc Mẫu giáo vào ngày đầu tiên đi học trong Học kỳ 3 là 

một trẻ em phải đủ 4 tuổi (lớp Vỡ Lòng) hoặc 5 tuổi (Lớp Mẫu giáo) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 

31 tháng 10 của năm đó. Trong Học kỳ 2, chúng tôi sẽ tổ chức một số buổi sáng thăm viếng chuyển tiếp cho các trẻ 

Vỡ Lòng và Mẫu giáo mới của trường với mục đích hỗ trợ cho sự khởi đầu mới của chúng. 

 

Cập nhật tin tức về Khu vui chơi Thiên nhiên và Vườn Bền vững của Trường 

Khu Vui chơi Thiên Nhiên & Vườn Bền vững của trường chúng ta và việc tái tạo lại các khu vực Sân cứng của chúng 

tôi đang diễn ra nhịp nhàng. Công việc đang được tiến hành để đáp ứng ngày hoàn thành dự kiến vào cuối tháng 4 / 

đầu tháng 5. 

Vì mục đích an toàn trong suốt Học kỳ 1, địa điểm làm việc sẽ được rào lại với trường học để cho phép công việc diễn 

ra trong giờ học. Ở giai đoạn này, lối vào trường từ Rosewater Terrace vẫn mở bằng cổng gần sân chơi nhất.  

 

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Năm lãnh vực học tập xã hội và cảm xúc (SEL) 

SEL liên quan đến việc phát triển khả năng hiểu biết  và quản lý cảm xúc của chúng ta, thiết lập các mối quan hệ tích 

cực, phát triển sự cảm thông với người khác, thiết lập và đạt các mục tiêu và cảm thấy hài lòng về bản thân. 

Phương pháp tiếp cận của Be You đối với SEL dựa trên mô hình được phát triển bởi Collaborative for Academic 

Learning, Social and Emotional Learning (CASEL), một tổ chức được quốc tế công nhận trong lãnh vực nghiên cứu 

này. 

Mô hình xác định các lãnh vực kỹ năng xã hội và cảm xúc cần thiết cho sự phát triển của tình trạng sức khỏe tâm thần 

tốt. Mỗi lãnh vực kỹ năng này bao gồm một số yếu tố cụ thể. Việc giảng dạy có chủ đích các năng lực cũng rất quan 

trọng để thực hiện SEL hiệu quả, cũng là các cơ hội cho trẻ em và thanh niên thực hành và khái quát chúng. 

Việc giảng dạy SEL đạt hiệu quả tốt nhất khi trọng tâm là giúp trẻ em và thanh thiếu niên học các kỹ năng từ từng lãnh 

vực để các em dần dần xây dựng được các kỹ năng và kiến thức của mình qua việc học tập đầu đời và đến trường. Đó 

là một tiến trình liên tục qua tất cả các cấp lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong bản tin tiếp theo, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn từng lãnh vực của năm kỹ năng xã hội và cảm xúc. 

Để tìm hiểu thêm về cách mà quí vị có thể hỗ trợ việc Học tập Xã hội và Cảm xúc của con em, hãy truy cập trang 

Be You (trước đây là Beyond Blue) https://beyou.edu.au/fact-sheets/development/brain-development 

Các sự kiện sắp tới 

Tôi muốn chú ý quí vị đến các sự kiện sắp tới: 

Thứ Sáu Tuần Thánh - Ngày 2 tháng 4 

 

Ngày Thứ Hai Lễ Phục sinh - ngày 5 tháng 4 

 

Kết thúc học kỳ 1 – 12g30 trưa Thứ Sáu, ngày 9 tháng 4 

 

Học kỳ 2 Bắt đầu – 8g45 sáng Thứ Ba ngày 27 tháng 4 

 

Cầu xin tình yêu của Thiên Chúa Phục Sinh ở cùng chúng ta trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị. 

Shaun O’Leary. 



Lịch của Trường 

Học kỳ 1 2021 

 Tháng Ba  Tháng Tư 

 29/3 đến 

2/4 
Cầu nguyện lớp Tuần Thánh hàng ngày  2 Nghỉ lễ công Thứ Sáu Tuần Thánh 

    5 Thứ Hai Phục sinh 

    9 Học kỳ 1 Chấm dứt 12g30 trưa 

    
27 Học kỳ 2 Bắt đầu 8g45 sáng 

    Tháng Năm 

    7 Ngày Thể Thao 

Tin của APRIM  

Xổ số Phục sinh 

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

Chúng tôi cảm ơn quí vị đã rộng lượng giúp đỡ trong năm nay. Chúng tôi đã 

nhận được một số khoản đóng góp tuyệt vời. Xổ số sẽ được xổ sau Lễ Cầu 

nguyện Phục sinh vào thứ Ba ngày 6 tháng 4 lúc 2 giờ chiều. 

Chương trình Bí tích 

Các gia đình đã bắt đầu chuẩn bị cho con cái của họ cho Chương trình Bí tích hiện tại. Bước đầu 

tiên là xây dựng sự hiểu biết của họ về Bí tích Hòa giải và lý do tại sao Bí tích này được cử hành 

theo nghi thức của Giáo hội Công giáo. Tất cả chúng ta đều nhận thức được tầm quan trọng của sự 

hòa giải trong cuộc sống của chúng ta, dù theo tín ngưỡng hay truyền thống văn hóa mà chúng ta 

đang tôn thờ trong đó. Sự tan vỡ là một điều rất thực tế trong thế giới của chúng ta và cần thấu 

hiểu, cảm thông và lắng nghe là tất cả những yếu tố mà chúng ta cố gắng quảng bá hết sức để xây 

dựng khả năng hòa giải và tạo hòa bình trong cuộc sống của chúng ta với bản thân, với người 

khác, trên trái đất và bất cứ điều gì mà chúng ta coi là thiêng liêng. Với tư cách là một cộng đồng, 

chúng ta có thể hỗ trợ các gia đình tham gia vào Chương trình Bí tích trong thời điểm hiện tại bằng 

cách tập trung đổi mới vào việc hòa giải và tạo hòa bình trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có 

thể tha thứ hay cầu xin sự tha thứ từ đâu? Nó không phải là dễ dàng, nhưng nó có thể được giải 

quyết! 

Tuần Thánh 

Trong Mùa Chay, chúng ta cố gắng tập trung làm việc thiện cho người khác và dành một chút thời 

gian để cầu nguyện để chuẩn bị cho Lễ Phục sinh. Cộng đồng St Joseph đã tích cực cung cấp các 

hỗ trợ cho Caritas trong Đề án Nhân ái của Mùa Chay. Đây là một cách mà tất cả chúng ta có thể 

cầu nguyện và giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng thế giới của chúng ta. 

Năm nay chủ đề là, “Be More” và xuất phát từ Thánh Oscar Romero, người đã nói, “Khát vọng 

không phải là muốn có nhiều hơn, mà là nhiều hơn nữa. ”Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những 

người dễ bị tổn thương nhất khỏi nghèo đói và bất công trầm trọng. Mỗi ngày trong Tuần Thánh đều 

có những lời cầu nguyện và hoài niệm để giúp tất cả chúng ta tập trung vào những câu chuyện và 

sứ điệp của Chúa Giê-su dẫn đến Lễ Phục sinh. 

Chúc quí vị một Lễ Phục sinh vui vẻ, thánh thiện và an lành. 





THANH TOÁN  HỌC PHÍ, LỆ PHÍ OSHC VÀ ĐƠN ĐẶT HÀNG CĂNG TIN DỄ DÀNG 

Hiện nay, quí vị có thể đặt hàng ở căng tin bằng ứng dụng “QKR”. 

Chỉ cần tải xuống APP, đăng ký cho con mình và thêm thẻ ngân hàng mình chọn để thanh toán. 

Với “QKR”, quí vị cũng có thể trả học phí, lệ phí OSHC và Chăm sóc Bất thường. 

Nhiều khoản thanh toán khác sẽ được bổ túc vào khi chúng phát sinh. 

Mỗi bản tin sẽ có một mẹo nhanh để giúp quí vị tận dụng tối đa phương cách đặt hàng và thanh 

toán đơn giản và an toàn này. 


