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Thứ bảy 6g30 tối 

Chủ nhật 8g30 sáng Anh ngữ & 
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Hành trình đến Emmaus của  
Lớp 6 cùng với các học sinh của  

St Patrick’s Mansfield Park 
 

Các em mừng một ngày làm việc chung trong đó có  
sự thăm viếng của diễn giả Trent Hill. 

 

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 

Nâng cấp trang mạng của trường 

Một trong những dự án mà tôi đã thực hiện trong suốt Học kỳ 1 là nâng cấp trang mạng của trường chúng ta. Mục đích của việc nâng cấp là làm cho trang 
mạng dễ cho người dùng hơn , có nhiều thông tin và tương tác hơn cho người dùng và hấp dẫn những ai muốn tìm hiểu về Trường St Joseph để lựa chọn 
cho việc giáo dục con cái của họ. Tôi rất vui mừng thông báo rằng việc nâng cấp trang mạng của trường chúng ta đã bắt đầu hoạt động trong tuần cuối 
cùng của Học kỳ 1. Quí vị có thể xem trang mạng mới của chúng tôi tại: www.stjotto.catholic.edu.au/ 

Việc An toàn và Phúc lợi cho học sinh  

Có thể tìm đọc chính sách Chăm sóc, An sinh và Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên trên trang mạng của trường chúng ta dưới tiêu đề Cộng đồng, Phúc 
lợi, Phúc lợi của Con bạn. Chính sách này thảo ra các nguyên tắc và trách nhiệm chính của các trường Công giáo để đảm bảo một cách tiếp cận cộng đồng 
toàn diện về việc bảo vệ cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới sự chăm sóc của họ. Tôi khuyên quí vị hãy truy cập trang mạng của chúng tôi để xem đầy đủ 
chính sách. 

Việc Giữ an toàn: Giáo trình bảo vệ trẻ em, dưới một khía cạnh nào đó là thành phần chương trình giảng dạy về chính sách Chăm sóc, An sinh và Bảo vệ 
Trẻ em và Thanh thiếu niên và liên kết trực tiếp đến Chương trình Giáo dục Tôn giáo, Chương trình Giáo dục theo Hình ảnh của Thiên Chúa và việc tập 
huấn chuyên nghiệp gần đây của chúng tôi quanh chương trình Kids Matter. Là một phần của Kế hoạch cải tiến trường học năm 2019, chúng tôi sẽ phát 
triển thành một trường theo Chu kỳ từ lớp mầm non đến lớp 6 để đảm bảo tất cả các khía cạnh của các tài liệu của giáo trình giảng dạy quan trọng này 
được trình bày trong toàn bộ chương trình giáo dục tiểu học của trẻ em. 

An toàn mạng: Tài liệu về việc Giữ an toàn cho trẻ em trong Thế giới được kết nối cũng có thể được tìm thấy trên trang mạng của trường chúng ta dưới tiêu 
đề Cộng đồng, Phúc lợi, Phúc lợi cho con em của bạn. Tài liệu này nhằm đảm bảo một môi trường học tập an toàn cho tất cả trẻ em khi sử dụng Công 
Nghệ Thông Tin và học tập trực tuyến. 

Nếu quí vị có bất kỳ thắc mắc nào xoay quanh các tài liệu này hoặc muốn hiểu rõ thêm, hãy nói chuyện với giáo viên lớp của con em, với ông Simon McCul-
lough APRIM hoặc bản thân tôi. 

Là một phần trong quá trình học tập của chúng tôi trong những năm gần đây xoay quanh dự án Kid Matter, trường chúng ta đã đăng ký trên trang mạng Be 
You (trước đây là Beyond Blue) để nhận được thông tin thường xuyên quanh các cơ hội học tập chuyên môn để hỗ trợ cho an sinh của trẻ em. Trang 
mạng cũng cung cấp một loạt các tài liệu và ý tưởng để hỗ trợ tình trạng sức khỏe tinh thần và phúc lợi của những người trẻ của chúng ta. Tôi khuyên quí vị 
truy cập trang mạng tại: https://beyou.edu.au/ và có tự mình tìm hiểu thêm. 

Tin tức về Giáo trình  

Trong bản tin này, tôi có kèm theo hai bài tập toán học mà quí vị có thể tập cho con / các con của mình ở nhà. 

Các bài toán cho Tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Có bao nhiêu cách khác nhau để thành số 18? 

Lớp 4-7 

Tôi đang nghĩ về một dãy số mà các chữ số là số lẻ, chẵn, lẻ, chẵn, v.v. Khi tôi cộng tất cả các chữ số lại với nhau, tổng cộng là 
25. Vậy dãy số của tôi có thể là gì? 

Hãy vui vẻ 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 
làm ở nhà mỗi tối. Tại sao không tạo ra các khỏan thời gian đều đặn trong suốt cả tuần, khi tất cả các thiết bị điện tử trong nhà 
được tắt và các thành viên trong gia đình dành 15 phút để cùng đọc sách với nhau? 

Hãy đọc sách vui vẻ. 

Wakakirri 2019 

Roger Hughes một lần nữa sẽ điều hợp và hướng dẫn sự tham gia của chúng tôi trong chương trình Wakakirri 
của năm 2019. 

Roger có nhiều năm kinh nghiệm về điều phối và biên đạo sự tham gia của trường trong cả Wakakirri và Junior 
Rock Eisteddfods. Hơn 40 trẻ em của chúng ta đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia vào Wakakirri năm 
nay. Roger sẽ làm việc với nhóm trẻ em này vào mỗi chiều thứ Năm trong Học kỳ 2 và 3. 

Bản sắc Công giáo: Mùa Phục sinh của Giáo hội  

Trong mùa Phục Sinh, chúng ta tôn vinh bản chất của đức tin của chúng ta: Chúa Giêsu sống! Nếu không có sự thật này, đức tin sụp đổ và chúng ta, với tư 
cách là một giáo hội, trở nên vô nghĩa. Nhưng chúng ta tin! Chúa Giêsu sống! Và đó là đặc quyền và trách nhiệm của chúng ta để làm chứng cho niềm tin 
rằng Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Mùa Phục sinh của Giáo hội kéo dài trong 7 tuần lễ dẫn đến Lễ Ngũ tuần. Đó là thời gian để kỷ niệm tình yêu của 
Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và những món quà đã được trao cho chúng ta. Những món quà của gia đình, bạn hữu, quyền tự do chọn lựa và 
môi trường, chỉ cần nêu  một điều thôi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu hàng ngày qua các hành động của những người chung quanh chúng ta. Chúng ta có thể 
tiếp tục sống theo lời của Chúa Giêsu qua các tương tác của chúng ta với những người khác. Cách chúng ta nói chuyện với nhau, quan tâm đến nhau, coi 
trọng nhau và cho phép những người mà chúng ta bất đồng ý kiến được duy trì phẩm giá của họ, là tất cả những cách chúng ta có thể sống theo lời kêu gọi 
của Chúa Jesus để tạo ra một thế giới công bằng và hợp lý cho tất cả mọi người. 

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. 

Kiểm tra NAPLAN 

Năm nay, các học sinh lớp 3 và lớp 5 của chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra NAPLAN trực tuyến lần đầu tiên mặc dù Bài kiểm tra viết của lớp 3 vẫn tiếp tục là bài 
kiểm tra trên giấy. Kiểm tra trực tuyến NAPLAN sẽ diễn ra vào Thứ ba 14 tháng 5 (Kiểm tra viết), Thứ tư ngày 15 tháng 5 (Kiểm tra Đọc, Kiểm tra Quy ước 
về ngôn ngữ), Thứ năm ngày 16 tháng 5 (Kiểm tra Số học) và Thứ sáu ngày 17 tháng 5 (Ngày coi lại bài kiểm tra). 

Trường chúng ta đã 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 hiện tại 
của trường đã tham gia một bài kiểm tra thực hành trực tuyến ngắn để đảm bảo các em quen thuộc với định dạng trực tuyến và để đảm bảo cơ sở hạ tầng 
của trường  chúng ta có thể để đối ứng với việc thử nghiệm trực tuyến. Quá trình này đã được lặp lại một lần nữa trong học kỳ trước. Tính đến nay việc 
chuẩn bị đã được đúng theo kế hoạch. 

Bắt đầu từ năm 2018, NAPLAN đã bắt đầu quá trình chuyển đổi 3 năm từ việc kiểm tra trên giấy sang hình thức kiểm tra trực tuyến. NAPLAN là một 
chương trình được áp dụng toàn quốc để cung cấp cho các trường học, các tiểu bang và vùng lãnh thổ những thông tin về cách thực hiện các chương trình 

giáo và những lãnh vực nào cần được ưu tiên cải thiện. Các bài kiểm tra 
NAPLAN được soạn thảo đồng loạt trong 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 tôi. Nếu quí vị 
muốn biết thêm chi tiết về kiểm tra trực tuyến NAPLAN trong năm nay, vui lòng 
đến gặp tôi. 

 

 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Hội thảo sắp tới dành cho phụ huynh với Mark LeMessurier 

Năm ngoái, trường của chúng ta đã nộp đơn xin Tài trợ PIE (Sáng kiến của phụ 
huynh trong giáo dục) và đầu năm nay chúng tôi đã được thông báo rằng chúng 
ta đã thành công trong việc nhận được tài trợ. Điều này đã cung cấp ngân sách 
cho trường để sử dụng cho hai Hội thảo dành cho Phụ huynh. 

Chúng tôi đã đăng ký sử dụng kiến thức chuyên môn tuyệt vời của Mark LeMes-
surier để hướng dẫn cả hai buổi Hội thảo dành cho Phụ huynh trong năm nay.  

Từng làm việc với Mark LeMessurier trong quá khứ, tôi biết Mark rất tận tâm và khôi hài trong các bài thuyết trình của mình. Ông ấy thực tế và hiểu sâu 
sắc về Bệnh Tự kỷ. Tôi khuyến khích quí vị hãy ghi cả hai ngày này vào nhật ký của mình. 

 

Trường St Joseph sẽ có một đợt tiếp nhận Mẫu giáo vào đầu học kỳ 3 năm nay. Các học sinh Mẫu giáo 
Học kỳ 3 mới sẽ học chung với các lớp R / 1 hiện tại của chúng tôi. Do số chỗ bị hạn chế, nên nếu quúi 

vị muốn con em bắt đầu Mẫu giáo trong Học kỳ 3, xin vui lòng dành thời gian để phỏng vấn ghi danh với tôi. Ngoài ra, nếu quí vị biết các gia đình khác 
quan tâm đến việc ghi danh cho con của họ tại trường của chúng ta. 

Xin nhắc lại các tiêu chuẩn để bắt đầu Mẫu giáo vào ngày đầu tiên của Học kỳ 3 là một đứa trẻ sẽ 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 của Học kỳ 1 tiếp tục là đứa trẻ phải tròn 5 tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 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. 

 

Cập nhật bầu cử liên bang - Mục tiêu bầu cử quan trọng của Giáo dục Công giáo 

Các trường Công giáo là một phần quan trọng trong bối cảnh giáo dục Úc Úc; từ khiêm tốn bắt đầu gần 200 năm 
trước, Giáo dục Công giáo hiện là nhà cung cấp giáo dục lớn nhất quốc gia ngoài hệ thống của chính quyền. 

Các vấn đề quan trọng quốc gia đối với Giáo dục Công giáo tại cuộc bầu cử liên bang sắp tới là: 

· tăng nguồn tài trợ vốn 

· thêm tài nguyên cho giáo dục mầm non 

· tự do tôn giáo trong trường học 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: http://www.cesa.catholic.edu.au/news/federal-election-2019 

Cầu cho tình yêu của Thiên Chúa ở với quí vị khi chúng ta tiếp tục kỷ niệm mùa Phục sinh. 

Hợp tác với quí vị vì lợi ích tốt nhất của tất cả trẻ em của chúng ta. 

 

Shaun O’Leary. 

Hội thảo đầu tiên, “Mộtchẩn đóan về chứng Tự Kỷ; Phụ huynh nghĩ sao về nó, Điều này có nghĩa là gì, Bước kế tiếp ra sao?” sẽ được tổ 

chức vào Thứ Tư 7 tháng 8 lúc 6g00 tối trong Hội Trường. Miễn phí cho gia đình. 

Hội thảo thứ nhì, “Những ý kiến thật về Thái độ Cư xử của Tame Ugly” sẽ được tổ chức vào Thứ Tư 18 tháng 9 lúc 6g tối trong Hội trường.  

Một lần nữa miễn phí cho gia đình. 

Tin của Thư viện 

THỬ THÁCH ĐỌC SÁCH CỦA THỦ HIẾN 

Tôi rất vui mừng thông báo rằng các học sinh sau đây đã hoàn thành kỳ Thử thách đọc sách của Thủ hiến năm 2019. 

LỚP 6 Fiona, Ái-Linh, Như, Angelina, Amy, Jessica V, Xanthus, Anna H, Abie, Alex, 

LỚP 4/5 Lumai, Grent, Gian, Favian, Anubhav, Jordyn, Alyssa, Ethan, Raiden, Lily, KimAnh, Braydon, Anna Huỳnh, 

LỚP 2/3 Nhicole, Serena, Cindy, Sony, Isaac 

GIAN HÀNG BÁNH NGỌT 

Rất cám ơn các học sinh, giáo viên và gia đình đã ủng hộ gian hàng bánh ngọt của chúng tôi. Chúng tôi đã thu được được 107 đô. Ủy 
ban Thư viện sẽ chọn sách trị giá 50 đô cho thư viện của chúng ta và chuyển đến Phương án Tình thương 57 đô. 

CÂU LẠC BỘ SÁCH 

Đơn đặt hàng cho Câu lạc bộ sách duy nhất cho học kỳ của chúng tôi đã được gửi về nhà. Các đơn đặt hàng này phải được hoàn lại trước Thứ Hai 13 
tháng Năm. Quí vị có thể đặt hàng trực tuyến nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng, hoặc gửi tiền mặt và đơn đặt hàng trong một phong bì đến trường. Cảm ơn 
quí vị đã ủng hộ. 

CÂU CHUYỆN ĐƠN GIẢN QUỐC GIA 

Trường chúng ta đã đăng ký cho sáng kiến này trên toàn nước Úc. Chúng ta sẽ đọc theo trường, cuốn sách AL-
PACAS VỚI MARACAS. Chúng ta sẽ gặp nhau trong hội trường vào thứ Tư 22 tháng 5 ngay sau giờ chơi để 
tham gia sự kiện Quốc gia # 1millionkidsreading này. 

THÁNG NĂM LÀ THÁNG LỊCH SỬ  

Xin vui lòng theo dõi các lễ hội địa phương để hỗ trợ lịch sử địa phương của chúng ta. Có rất nhiều lễ hội diễn ra trong tháng Năm. Chỉ cần truy cập trang 
mạng Lễ hội Lịch sử của Nam Úc để biết chi tiết: https: //historyfansion.sa.gov.au/ Có nhiều lễ hội miễn phí! 

THI ĐUA ĐỌC SÁCH – NHỮNG NGƯỜI MƯỢN TỐT NHẤT 

Các học sinh viên sau đây đã đoạt giải thưởng này cho lớp của mình về mượn sách từ tuần 6 đến 11 của học kỳ 1. Các giải thưởng tiếp theo sẽ được trao 
vào cuối tuần 5 Học kỳ 2. 

Hãy tiếp tục đọc sách! 

Deb Cashel 

R/1W - Khôi (10 sách) R/1T - Haniya (10 sách) 2/3D - Nhicole (40 sách) 3/4H - Deng (16 sách) 

4/5P - Raiden ( 22 sách) 6S - Fiona Bui Nguyen (19 sách)   



Vào ngày 24 tháng 5 lúc 10 giờ sáng trong Nhà thờ, chúng ta sẽ dự Thánh lễ để cử hành Đức Mẹ của các Kitô hữu. Thân mời quí phụ huynh cùng tham gia 
với chúng tôi. 

BBQ ngày thể thao 

Cảm ơn Chris Harakos rất nhiều vì đã làm thịt nướng trong Ngày Thể thao và cảm ơn nhóm phụ huynh tuyệt 
vời đã giúp phục vụ thức ăn. 

Xổ số Phục Sinh 

Chúng tôi cảm ơn tất cả quí vị đã đóng góp và Allison và Mary đã gói trứng làm giải thưởng. Đây là một buổi 
gây quỹ rất thành công và rất vui. 

Ngày của Mẹ 

Cảm ơn Bronwyn, Karina và Jane đã tổ chức và điều khiển cho gian hàng của Ngày Mẹ vào Thứ tư 8 tháng 5. 
Chúng tôi mời tất cả các bà mẹ, bà và người chăm sóc đến một bữa ăn sáng và chúc lành như một phần của 
buổi Cầu nguyện Cộng đồng Thứ sáu của chúng tôi vào ngày 10 tháng 5. Xin vui lòng xem tờ rơi được gửi về 
nhà để biết chi tiết. 

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 của chúng ta. Kế hoạch đang được tiến hành cho 
các sự kiện xã hội được tổ chức trong cả năm. Chúng tôi luôn có sự hỗ trợ tuyệt vời với phần nhiếp ảnh, các phụ huynh khác cũng đang tham gia vào các 
chuyến du ngoạn và các sự kiện trong lớp và đây là một điều tuyệt vời. Chúng tôi đánh giá cao tất cả các đóng góp về thời giờ, kỹ năng và hỗ trợ của quí vị. 
Mặc dù không phải là một nhóm nào mà là nhiều nhóm, chúng tôi thấy mọi người giúp đỡ bất cứ lãnh vực nào họ có thể làm được và hy vọng rằng nhiều 
người hơn trong cộng đồng phụ huynh của chúng ta sẽ làm giống như vậy khi chúng ta phát triển tinh thần và tình bạn tại ngôi trường tuyệt vời của chúng 

ta. 

Trà và cà phê 

Vui lòng đến dự với chúng tôi sân trường gần các thùng rượu vào mỗi sáng thứ ba để trò chuyện và uống trà hoặc 
cà phê. 

Tin của APRIM  

Lưu ý tất cả các mẹ, bà và  

người chăm sóc. 

Thân mời quí vị đến một bữa ăn sáng và chúc lành 

Thứ Sáu, 10 tháng Năm. 

Thời gian: 8g25 – 9g sáng 

Chúc lành – 8g45 sáng là một phần của lời cầu nguyện cộng đồng của chúng ta 

Bánh Croissants, trà Đan Mạch, cà phê và nước trái cây có trong thực đơn. 

Hy vọng sẽ gặp quí vị ở đó. 

Kính gửi các phụ huynh và người chăm sóc 

Hãy nhớ kiểm tra các tờ khai OSHC của quí vị. Phụ huynh có thể không được nhận CCS (Trợ cấp chăm sóc trẻ em). Điều này có thể xảy ra nếu quí vị sử 
dụng OSHC không thường xuyên. Quí vị sẽ cần truy cập trang mạng MyGov CỦA MÌNH để kiểm tra các tin nhắn. Hãy làm theo chỉ dẫn trong tin nhắn để 
truy cập trang mạng của Centrelink. Làm theo các chỉ dẫn để kích hoạt - xác nhận rằng quí vị đang sử dụng dịch vụ OSHC. Điều này sẽ xảy ra cho những 
người dùng dịch vụ không thường xuyên. Centrelink chỉ cần xác nhận rằng quí vị đang sử dụng dịch vụ. 

Vào tháng 6, chúng tôi sẽ được Hội Hồng Thập Tự đến thăm và các em sẽ thực hiện hoạt động trang trí bao gối và chủ đề thảo luận sẽ là; Dự án bao gối: 
Phòng chống thảm họa cho trẻ em 

Ngoài ra, hãy nhớ chính sách không có mũ không được chơi của trường và của OSHC. Phụ huynh vui lòng mua mũ cho con sử dụng trong OSHC. Trẻ 
em có thể để chiếc mũ này trong túi để dùng khi chúng tham dự. Tôi sẽ không cho trẻ em vào lớp để lấy mũ đi học. 

Xin vui lòng đến thăm OSHC là nơi mà trẻ em ở trong một môi trường được giám sát an toàn. Nơi mà việc học tập diễn ra trong lúc trẻ em chơi, vui chơi và 
kết bạn mới. 

Cảm ơn sự hợp tác của quí vị. Chúc một tuần tuyệt vời. 

Mieke 

Điều phối viên OSHC  

Tin của OSHC  



Sách Entertainment  

Trường St Joseph - Ottoway 

đang gây quỹ với Entertainment! 

Sự hỗ trợ của quí vị thật giúp ích cho trường của chúng ta 

 

Vào chiều thứ năm, mỗi đứa con lớn nhất sẽ được trao một cuốn sách Giải trí để mang về nhà cho cha mẹ xem. Nếu quí vị muốn mua sách, vui lòng 

gửi lại 70 đô cho văn phòng hoặc nếu quí vị không muốn mua, vui lòng hoàn lại sách cho văn phòng. Nếu quí vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng 

gọi cho Tanya số 8447 4969 

 

Bảng Thông Báo 




