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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)   

Mừng lễ Phục sinh tại St Joseph 
Cảm ơn Bà 

Scheller và các 

học sinh lớp 

lớn đã phát giải 

thưởng cho 

những người 

trúng số Phục 

sinh! 

Cảm ơn bà Doyle & 

các học sinh lớp 2/3 

đã sắp xếp lễ mừng 

Phục sinh vào buổi 

trưa. Nhiều sinh 

hoạt vui chơi!! 

Khu vực Vui chơi Thiên nhiên tuyệt vời! 

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 

Trong mùa Phục sinh, chúng ta ca tụng thực chất về đức tin của chúng ta: Chúa Giê-su Hằng Sống! Nếu không có sự 
thật này, đức tin sẽ sụp đổ và chúng ta, với tư cách là giáo hội, không còn thích hợp. Nhưng chúng ta vẫn tin! Chúa Giê
-su sống! Và đó là đặc ân và trách nhiệm của chúng ta để làm chứng cho niềm tin rằng Chúa Giêsu đang sống giữa 
chúng ta. Mùa Phục sinh của Giáo hội kéo dài trong 7 tuần trước Lễ Hiện Xuống. Đây là thời gian để ca tụng tình yêu 
của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và những món quà đã được ban cho chúng ta. Những món quà của gia 
đình, bạn hữu, quyền tự do lựa chọn và môi trường, cụ thể là một vài món quà. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu hàng 
ngày qua hành động của những người xung quanh. Chúng ta có thể tiếp tục sống theo lời của Chúa Giê-su qua các 
tương tác của chúng ta với những người khác. Cách chúng ta nói chuyện với nhau, quan tâm lẫn nhau, tiếp xúc với 
những người cần giúp đỡ, quý trọng lẫn nhau và cho phép những người mà chúng ta không đồng ý vẫn duy trì phẩm 
giá của họ, là tất cả những cách chúng ta có thể sống theo lời gọi của Chúa Giê-su để tạo ra một thế giới công bằng 
cho tất cả mọi người. 

Tuần này chúng ta đã tổ chức Tuần lễ Giáo dục Công giáo. 

Các trường Công giáo tạo cơ hội cho học sinh: 

• tìm hiểu về lời cầu nguyện trong Truyền thống Công giáo 

• lắng nghe và đáp lại Đức Chúa Trời 

• nắm lấy vẻ đẹp và sự phong phú của lời cầu nguyện theo Truyền thống Công giáo 

• phát triển các kỹ năng để cầu nguyện cá nhân và cộng đồng và việc Phụng vụ. 

Trong các cộng đồng trường học Công giáo của chúng tôi, mọi người được khuyến khích dành nhiều thời gian cho việc 
cầu nguyện cá nhân và cầu nguyện chung với những người khác. Là một phần của Tuần lễ Giáo dục Công giáo năm 
nay, chúng tôi đã tạo ra một Không gian Cầu nguyện Bất ngờ trong sân trường vào mỗi buổi sáng trước giờ học. Các 
thành viên cộng đồng (phụ huynh, người chăm sóc, ông bà, trẻ em và nhân viên) đã có cơ hội viết lời cầu nguyện cho 
một người nào đó hoặc về một điều gì đó mà họ muốn cầu nguyện và bỏ nó vào hộp cầu nguyện di động của chúng tôi. 

Ngày thể thao - Thứ sáu ngày 7 tháng 5 

Ngày mai là Ngày hội thể thao toàn trường của chúng ta sẽ được tổ chức tại Câu lạc bộ Điền kinh Port Adelaide. Ngày 
này hứa hẹn sẽ là một ngày tuyệt vời với nhiều niềm vui cho tất cả con em của chúng ta. Trẻ em sẽ phải được đưa và 
đón từ Câu lạc bộ Điền kinh Port Adelaide, Langham Place, Port Adelaide. Việc giám sát của giáo viên sẽ bắt đầu lúc 
8g30 sáng với thời gian bắt đầu chính thức là 9g sáng. Đón con sẽ có sẵn từ 2g45 chiều với phần trao giải thưởng sẽ 
diễn ra từ 2g45 chiều đến 3g chiều. Để biết thêm chi tiết về Ngày Thể thao, vui lòng tham khảo thông báo được gửi về 
nhà cho tất cả các gia đình vào tuần cuối của Học kỳ Một. 

Tin tức về giáo trình 

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

Hai bài Toán học của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu đồ vật có chiều dài hơn ba lần chiều dài bàn chân của bạn nhưng ngắn hơn bốn lần 
chiều dài bàn chân của bạn? 

Lớp 4-6 

Tôi đã vẽ một hình có chu vi là 20cm. Hãy ghi lại tất cả các cách khác nhau mà hình dạng của tôi có thể là. 

Chúc mọi người giải toán vui vẻ. 

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

Trẻ em phát triển kỹ năng đọc sách, kiến thức và sự  hiểu biết của mình bằng cách đọc sách thường xuyên. Tại Trường 

St Joseph, việc đọc sách thường xuyên ở nhà là một phần chính của bài tập về nhà vào mỗi buổi tối. Tại sao chúng ta 

không dánh các khoảng thời gian đều đặn trong suốt cả tuần, qua đó chúng ta tắt tất cả các thiết bị điện tử trong nhà và 

các thành viên trong gia đình dành 15 phút để cùng nhau đọc sách. 

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ. 

Chương trình Chăm sóc Bất thường 

Các thành viên của cộng đồng rộng lớn và cộng đồng Trường St Joseph hiện có thể sử dụng Chương trình Chăm sóc 
Bất thường xuyên của chúng tôi vào mỗi Thứ Tư trong thời gian học từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Chương trình dành 
cho trẻ em từ 3-5 tuổi. Việc đặt chỗ không cần thiết. Yêu cầu sử dụng được thực hiện vào ngày cần chăm sóc. Dịch vụ 
được giới hạn với 11 trẻ em. Các nhà giáo dục Mầm non của chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho chương trình học Chăm 
sóc Bất Thường.  



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

 

Tin tức 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 

Trong suốt Học kỳ 1, trẻ em Lớp 2 dến lớp 6 của chúng tôi đã tham gia Kỳ kiểm tra Thành tích Tiến bộ (PAT) hàng năm 
của chúng tôi. Tại trường St Joseph, chúng tôi sử dụng các bài kiểm tra PAT Reading và PAT Toán của Hội đồng Nghiên 
cứu Giáo dục Úc (ACER) làm công cụ đánh giá để thu thập dữ liệu về mức độ hiểu biết và học tập hiện tại của trẻ em 
cùng với các thông tin có giá trị về cách thúc đẩy trẻ em tiến bộ trong học tập. Mỗi học kỳ, một cuộc họp nhân viên được 
triệu tập để giải thích và sử dụng phạm vi dữ liệu có sẵn cho giáo viên như một phần của quá trình kiểm tra. Giáo viên có 
cơ hội để phân tích dữ liệu để từ đó báo cáo về việc giảng dạy và học tập của họ trong tương lai. Vào đầu tháng 10, tất cả 
học sinh Lớp 2 đến lớp 6 một lần nữa sẽ tham gia Bài kiểm tra Thành tích Tiến bộ (PAT), tạo cơ hội để phác họa dồ biểu 
về sự tiến bộ của học sinh và xem xét lại các chương trình hỗ trợ hiện đang được áp dụng. 

Trắc nghiệm NAPLAN 

Bài kiểm tra NAPLAN quay trở lại vào năm 2021 sau khi bị hủy bỏ vào năm 2020 do sự bùng phát của dịch Covid 19. Năm 
nay, học sinh Lớp 3 và Lớp 5 của chúng tôi một lần nữa sẽ hoàn thành bài kiểm tra NAPLAN trực tuyến mặc dù Bài kiểm 
tra Viết của Lớp 3 vẫn 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 lĩnh vực nào cần được ưu tiên cải thiện. 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 ta. Trắc nghiệm 
NAPLAN sẽ diễn ra vào Thứ Ba ngày 11 tháng Năm, Thứ Tư ngày 12 tháng Năm và Thứ Năm ngày 13 tháng Năm. 

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

Trường St. Joseph sẽ một lần nữa có đợt thâu nhận học sinh Vỡ Lòng và Mẫu giáo vào đầu Học kỳ 3 năm nay. Những 
học sinh mới trong Học kỳ 3 của chúng tôi ở lớp Vỡ Lòng sẽ thay thế những học sinh chuyển lên 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 theo học các lớp R / 1 hiện tại 
của chúng tôi. 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 (Vỡ lòng) hoặc 5 tuổi (Mẫu giáo) vào ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 trong năm đó. Trong Học kỳ 2, 
chúng tôi sẽ tổ chức một số buổi sáng thăm viếng chuyển tiếp cho các học sinh trong tuổi Vỡ lòng và lớp Mẫu giáo với 
mục đích giúp đỡ cho sự khởi đầu mới của chúng. 

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

Khu Vui Chơi Tự nhiên & Khu Vườn Bền vững của Trường chúng ta và việc tái tạo lại khu vực Sân bóng ném của chúng 
tôi đã hoàn thành và hiện được mở cửa cho cộng đồng trường của chúng ta thưởng ngoạn. Giai đoạn cuối cùng của dự 
án xây dựng hiện tại của chúng tôi; việc tái tạo bề mặt của khu vực Sân bóng rổ của chúng tôi đang được tiến hành tốt. 
Sau khi hoàn thành, khu vực sân chơi sẽ cần được bảo dưỡng trong 21 ngày trước khi sử dụng và vì lý do này trước và 
sau khi tan học, lối vào phía sau của trường (Rosewater Terrace) sẽ qua cổng đôi liền kề với sảnh của nhà thờ. Khi phần 
này của dự án được hoàn thành, lối vào phía sau trường sẽ trở lại lối cổng đi bộ duy nhất ở phía sau trường. 

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

SEL liên quan đến việc phát triển khả năng hiểu biết và kềm chế cảm xúc của chúng ta, thành lập các mối quan hệ tích 
cực, phát triển sự đồng cảm với người khác, thiết lập và đạt được 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 lĩnh vực nghiên cứu này. 

Chi tiết về các lĩnh vực kỹ năng xã hội và tình cảm của mô hình cần thiết cho sự phát triển của sức khỏe tâm linh tốt được 
nêu ra dưới đây. 

Tự ý thức 

Đây là khả năng nhận biết và hiểu được cảm xúc, suy nghĩ và giá trị của chính bạn, đồng thời hiểu được chúng ảnh 
hưởng như thế nào đến hành vi của bạn. Đó là về việc hiểu và đánh giá điểm mạnh cá nhân của bạn, đồng thời hiểu rằng 
khả năng và trí thông minh có thể được phát triển và cải thiện. 

Các kỹ năng chính bao gồm: 

 xác định cảm xúc 

 tự nhận thức 

 hiểu được các điểm mạnh 

 tự tin 

 sự hiệu quả của bản thân.  



Tự kềm chế 

Đây là khả năng kềm chế và điều chỉnh cảm xúc và hành vi của bạn, bao gồm kềm chế những căng thẳng, kiểm soát các 
xung động và giữ cho bản thân luôn năng động. 

Các kỹ năng chính bao gồm: 

 kiểm soát xung động 

 kềm chế căng thẳng 

 kỷ luật tự giác 

 khích động bản thân 

 lập ra mục tiêu 

năng khiếu tổ chức. 

Nhận thức xã hội 

Đây là khả năng hiểu biết và đồng cảm với mọi người từ nhiều nguồn gốc khác nhau, đồng thời biết được các chuẩn mực 
hành vi xã hội và đạo đức. 

Các kỹ năng chính bao gồm: 

 tiếp nhận quan điểm 

 sự đồng cảm 

 đánh giá cao tính đa dạng 

tôn trọng người khác. 

Năng khiếu về quan hệ 

Những điều này liên quan đến khả năng phát triển và duy trì các mối quan hệ lành mạnh và tích cực với những người 
khác. Chúng bao gồm khả năng giao tiếp rõ ràng, lắng nghe, hợp tác, ngăn được áp lực của bạn bè và giải quyết xung đột. 

Các kỹ năng chính bao gồm: 

 giao tế 

 tham gia xã hội 

 xây dựng mối quan hệ 
tinh thần đồng đội 

Lập quyết định có trách nhiệm 

Đây là khả năng đưa ra các quyết định sáng suốt và có trách nhiệm về hành vi cá nhân và sự tương tác xã hội với những 
người khác, dựa trên việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, các mối quan tâm về an toàn và các chuẩn mực xã hội. Các kỹ 
năng chính bao gồm: 

 nhận định về các vấn đề 

 phân tích các tình huống 

 giải quyết những vấn đề 

 tự đánh giá 

tự phản ánh 

 trách nhiệm đạo đức. 

Để tìm hiểu thêm về cách mà bạn có thể hỗ trợ Việc học về Xã hội và Tình cảm của con em, hãy truy cập Be You (trước 

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

Khu vực Hôn và Thả con xuống 

Xin nhắc lại rằng Khu vực Hôn và Thả con của trường dọc theo Rosewater Terrace không phải là nơi để đậu xe hơi của 
quí vị nếu quí vị cần vào sân trường vì điều này cản trở tất cả giao thông ra vào. Nó cũng dẫn đến việc trẻ em phải xuống 
xe của mình trên Rosewater Terrace và phải di chuyển giữa các phương tiện giao thông, gây lo ngại về an toàn. 

Nếu quí vị cần vào sân trường, có thể đậu xe dọc theo Rosewater Terrace và trên đường Ina. Cảm ơn quí vị trước về sự 
hỗ trợ đối với vấn đề an toàn quan trọng này. 

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 trên điện thoại di động của quí vị. Một khi tải xuống chỉ cần tìm Trường St 
Joseph, Ottoway và thêm vào trang Skool Bag của bạn. Nhiều gia đình của trường hiện đang sử dụng Ứng dụng Skool 
Bag để theo dõi những gì đang xảy ra trong trường của chúng ta. 

Ngoài ra, liên kết News and Events trong trang mạng của trường chúng ta thường xuyên được cập nhật để hỗ trợ gia đình 
cập nhật những gì đang xảy ra trong trường của chúng ta. 

 

Cầu xin tình yêu của Chúa Phục Sinh ở cùng chúng ta trong Mùa Phục Sinh. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị. 

Shaun O’Leary.  

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 



 

Chúng ta chúc mừng những 
người mẹ của chúng ta và tất 
cả các phụ nữ đối xử như các 

người mẹ của chúng ta 

 

 

Lời cầu nguyện trong Ngày của Mẹ 

Thân mời quí vị cùng tham gia với chúng tôi trong hội trường để cầu nguyện và chúc phước đặc 
biệt cho Ngày của Mẹ vào lúc 8g45 sáng Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 lúc 8g45 sáng. 

Chương trình Bí tích 

Các gia đình đã bắt đầu chuẩn bị cho con cái của họ cho Chương trình Bí tích hiện nay. Chúng ta 
sẽ họp vào mỗi thứ hai hai tuần một lần trong Nhà thờ. Lễ Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu sẽ được 
cử hành trong Học Kỳ 4. Chúng tôi sẽ xác nhận các ngày này cho quí vị trong thời gian ngắn. 

Tình nguyện viên 

Chúng tôi hiện có 26 người đăng ký tình nguyện cho trường, điều này thật tuyệt vời! 

Chúng tôi mong muốn tất cả phụ huynh và người Chăm sóc tham gia vào cuộc sống của trường 
học vào những lúc họ có thể làm. Nếu quí vị muốn trở thành tình nguyện viên trong lớp học, trong 
các chuyến du ngoạn, hoặc cùng với phụ huynh và bạn bè tham gia các sự kiện cộng đồng của 
chúng ta, vui lòng liên hệ với tôi qua email - smccullough@stjotto.catholic.edu.au hoặc qua điện 
thoại - 84474969. 

Thánh lễ kế tiếp chúng ta sẽ tham gia cùng giáo xứ, để kỷ niệm Đức Mẹ Maria Phù hộ các Kitô 

hữu. Lễ này sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 5 lúc 10 giờ sáng trong Nhà thờ. Rất hoan nghênh phụ 

huynh cùng tham gia với chúng tôi. 

Tin của APRIM  



Tin của OSHC   

Hoan nghênh quí vị đến thăm và sau đó sử dụng dịch vụ OSHC là nơi trẻ em được ở trong một môi trường được giám 

sát an toàn; việc học tập diễn ra trong lúc trẻ em vui đùa, vui chơi và kết bạn mới. 

Xin nhớ rằng OSHC có sẵn dịch vụ chăm sóc buổi sáng, từ 6g30 đến 8g30. (theo hẹn hoặc đặt chỗ trước dài hạn) 

Quí vị sẽ cần đặt chỗ cho dịch vụ chăm sóc 6g30 sáng. 

 OSHC có sẵn mỗi ngày trong tuần từ 7g30 đến 8g30 sáng. 

Tất cả phụ huynh dùng OSHC sẽ cần phải kiểm tra ứng dụng myGov của họ để đọc các tin nhắn. 

Hãy làm theo lời nhắn nhủ – để xác nhận rằng quí vị đã sử dụng dịch vụ OSHC. Điều này xảy ra vì chúng ta vừa tạm 

nghỉ và Centrelink chỉ xác nhận rằng quí vị đang sử dụng dịch vụ. Nếu quí vị không xác nhận, quí vị sẽ không nhận 

được CCS (Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em). 

Sử dụng OSHC bất thường 

Hãy nhớ kiểm tra ứng dụng myGov cá nhân của mình và Centrelink để đọc tin nhắn. 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). 

Quí vị cần phải truy cập ứng dụng myGov của mình để kiểm tra các tin nhắn. 

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

Điều này sẽ xảy ra đối với việc tham dự dịch vụ một cách bất thường. 

Centrelink chỉ xác nhận rằng quí vị đang sử dụng dịch vụ này. 

Xin nhắc nhở các gia đình sử dụng OSHC rằng chính phủ đã gửi một lá thư cho quí vị để yêu cầu quí vị xác nhận thu 

nhập của mình cho tài khóa 2018-2019 vào cuối tháng Ba. Nếu quí vị không làm, CCS của quí vị sẽ chấm dứt. Tôi đã 

kèm một số chi tiết này bên dưới. 

Hạn chót cân đối sổ sách kỳ tới ngày 30 tháng 6 

Chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp và dịch vụ nhắc nhở các gia đình về thời hạn kế tiếp để kết toán Trợ cấp 

Chăm sóc Trẻ em (CCS). 

Có hai thời hạn quan trọng rơi vào ngày 30 tháng 6 năm 2021: 

thời hạn thứ hai để xác nhận thu nhập 2018–19 và 

thời hạn đầu tiên để xác nhận thu nhập 2019–20. 

Xác nhận thu nhập 2018–19 

Hầu hết các gia đình đã xác nhận thu nhập 2018–19 của họ trước thời hạn đầu tiên vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. 

Những gia đình nào vẫn chưa xác nhận thu nhập 2018–19 của họ phải làm việc này trước hạn chót thứ hai vào ngày 

30 tháng 6 năm 2021. Bằng không, họ có thể phải trả lại tất cả CCS mà họ nhận được trong năm 2018–19. 

Xác nhận thu nhập 2019–20 

Nhiều gia đình đã xác nhận thu nhập 2019–20 của họ rồi. Nếu họ chưa làm, họ phải làm việc này trước hạn chót đầu 

tiên vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nếu không, CCS của họ sẽ ngưng và họ sẽ phải trả toàn bộ lệ phí giữ trẻ. 

Làm thế nào để gia đình xác nhận thu nhập của họ? 

Bạn có thể thông báo cho các gia đình này xác nhận thu nhập của mình bằng cách: 

nộp tờ khai thuế hoặc báo cho Services Australia biết họ không cần phải khai thuế. Các gia đình có thể điền mẫu Giấy 

báo không phải khai thuế dùng tài khoản trực tuyến Centrelink của họ thông qua myGov hoặc thông qua ứng dụng di 

động Express Plus Centrelink. Họ cần phải làm điều này ngay cả khi họ đã báo với Sở Thuế vụ Úc rằng họ không cần 

phải khai thuế. 

Nếu phụ huynh nào ly thân với người phối ngẫu của mình, Services Australia cũng vẫn cần thu nhập của phối ngẫu cũ 

của họ. Nếu phụ huynh lo là người phối ngẫu cũ của họ không khai thuế trước thời hạn, họ nên gọi cho đường dây Gia 

đình. 



Lời cầu nguyện bất thường 

của Trường St Joseph 

Vui lòng đặt lời cầu nguyện của bạn trên tường 

cầu nguyện gần Nature Play mới để cộng đồng 

của chúng ta cùng cầu nguyện với bạn. 

 

Tuần này chúng ta đang tổ chức Tuần 

lễ Giáo dục Công giáo 

để đề cao Trái tim và Trí óc 


