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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 

 

Mỗi trưa Thứ Tư và Thứ Năm Lớp 2/3 của Bà  

Doyle học các bài tập STEAM .   
 

Học kỳ này chúng em đặt kế họach và vẽ 

ra những gì mà chúng em sẽ làm ra với 

nhiều vật liệu khác nhau. 
 

Tính đến nay chúng em đã gặp khó khăn 

tìm cách giải quyết để xây một cái nhà và 

tạo ra một vật có các bánh xe. 
 

Chúng em cũng làm những đồ gỗ trong 

học kỳ này và những con mặt của Thượng 

đế của chúng em treo trong phòng học 

của chúng em trông đẹp lắm. 

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 

Kính gửi quí phụ huynh và người chăm sóc, 

Thật khó mà tin được là chúng ta sắp kết thúc Tuần 4 rồi. Tôi thực sự rất thích di chuyển quanh trường trong học kỳ này để quan sát và nói chuyện với các 
trẻ em đang tham gia vào việc học tập trong lớp và những em thích đến trường. Như chúng ta biết đôi khi trẻ liên quan đến việc xung đột với những trẻ 
khác. Con cái chúng ta hiểu rằng có một quy trình Phục hồi mà chúng tôi cố gắng để giải quyết xung đột và hàn gắn các mối quan hệ bị  tan vỡ. Thật vui khi 
thấy các trẻ em của trường mở lòng cho Công tác Phục hồi và thực sự mong muốn tham gia vào việc Trò chuyện phục hồi trong trường. 

Việc An toàn và Phúc lợi cho học sinh  

Quí vị 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 McCullough 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 tự 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 

Trong túi của tôi có 1 đồng và 25 xu. Vậy thì tôi có những đồng cắc nào? 

Lớp 4-7 

Tôi rút 235 đô trong ngân hàng. Tôi có thể yêu cầu ngân hàng đưa những lọai tiền giấy nào cho số tiền này? 

 

Dưới đây là một phần của bài viết đã được đăng trên báo Sydney Morning Herald chú trọng về những lợi ích của việc đọc sách cho trẻ em.  

Các nhà nghiên cứu ở Melbourne đã chứng minh được là phụ huynh hiểu theo trực giác của họ là - bạn càng đọc sách thường xuyên cho con em lúc còn 
nhỏ thì con em sẽ có khả năng đọc và suy nghĩ sâu xắc hơn . 
 

Học Viện Nghiên cứu về Kinh Tế và Xã Hội Ứng Dụng của Melbourne không chỉ chứng minh ảnh hưởng của chu kỳ đọc sách đến đứa bé và sự phát triển 
của nó mà lần đầu tiên còn đo lường được những lợi ích này. 
 

Trẻ em từ bốn đến năm tuổi đọc sách từ ba đến năm lần một tuần có cùng khả năng đọc sách với những trẻ em lớn hơn sáu tháng (mà chỉ đọc sách ít hơn 
hai lần một tuần). 
 

Đọc sách cho trẻ em sáu đến bảy ngày một tuần sẽ giúp cho em đi trước các trẻ không được cha mẹ đọc sách cho. Ngoài ra người ta còn thấy là đọc sách 
cho các trẻ nhỏ có tác động chủ quan vào sự phát triển khả năng toán học nữa. 
 

''Điều này cho thấy là trẻ em được cha mẹ đọc sách cho thường xuyên hơn sẽ giỏi hơn các trẻ em khác cùng độ tuổi,'' Tiến sĩ Guyonne Kalb , giám đốc 
Chương trình Lao động Kinh Tế và Chính sách Xã Hội của Học viện và  là người đồng hợp tác trong cuộc nghiên cứu đã cho biết. 
 

Chương trình nghiên cứu - được tài trợ bởi Bộ Giáo Dục và Phát Triển Thiếu Nhi - đã tìm ra những kết quả khả quan từ trẻ em không lệ thuộc vào lợi tức , 
vào trình độ giáo dục hay nguồn gốc văn hóa của cha mẹ.  
 

''Chúng tôi muốn thử xác định xem việc đọc sách có đưa đến những kết quả tốt hơn, hay liệu phụ huynh đọc sách cho con em của họ có làm thêm điều gì 
khác không,'' Tiến sĩ Kalb đã nói. 
 

''Chúng tôi làm việc với trẻ em từ nhiều loại gia đình khác nhau, từ các nguồn gốc và hoàn cảnh kinh tế khác nhau. Chúng tôi nhận thấy rắng không cần biết 
đứa trẻ đó thuộc gia đình nghèo hay giàu có, hoặc cha mẹ có học thức cao hay không, chỉ cần làm 
một điều căn bản là đọc sách cho chúng sẽ mang lại kết quả phát triển tốt hơn.'' 
 

Cuộc nghiên cứu theo chiều dọc về khả năng đọc sách của trên 400 trẻ em ở độ tuổi bốn đến năm 
tuổi năm 2004 đến độ tuổi 10 đến 11 tuổi. 
 

Bà Wendy Lovell là Bộ trưởng về Phát Triển Thíếu Nhi và Nhi đồng của Victoria đã cho biết cuộc 
nghiên cứu là “một bước đột phá” để hiểu được tính cách quan trọng của việc đọc sách cho trẻ em 
nhỏ. 
 

Hãy vui thú đọc sách . 

Ban nhạc của trường 

Duncan Kilburn một lần nữa sẽ điều hợp Ban nhạc học đường 2019 của trường chúng ta. Duncan là một nhạc sĩ tài năng có 
phong thái riêng của mình và trong nhiều năm ông đã tình nguyện dành thời gian làm việc với ban nhạc của trường chúng ta 
để tạo cơ hội phát triển kỹ năng cho các nhạc sĩ mầm non của trường. Hơn 25 trẻ em của trường đã bắt đầu tập dợt trong 
ban nhạc với Duncan vào thứ năm sau giờ học của học kỳ này. Duncan cũng sẽ phụ trách việc ghi danh cho ban nhạc của 
trường vào Cuộc thi các Ban nhạc trường Tiểu học sẽ được tổ chức vào cuối học kỳ này. Các thành viên ban nhạc sẽ có cơ 
hội để thử giọng cho một vai trò trong ban nhạc để dẫn đến Cuộc Thi đua của các ban nhạc. 

Khoảng 10 thành viên của ban nhạc sẽ có cơ hội đại diện cho trường tham gia cuộc thi năm nay. 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Bản sắc Công giáo: Tuần lễ Giáo dục Công giáo 

Tuần lễ Giáo dục Công giáo sẽ được tổ chức từ Thứ Hai 3 tháng 6 đến Chủ Nhật 9 tháng 6 năm 2019. Thông điệp chính cho các trường học trong Tổng 
Giáo Phận Adelaide và Giáo phận Port Pirie là; “Nơi nào mà trẻ em là quan trọng”. 

Các trường Công giáo cho học sinh cơ hội: 

  tìm hiểu về sự cầu nguyện trong Truyền thống Công giáo 

  lắng nghe và đáp lại lời Chúa 

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

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

Trong các cộng đồng trường Công giáo của chúng ta, mọi người được khuyến khích dành thời gian cho việc cầu nguyện cá 
nhân và cầu nguyện cùng với những người khác. Là một phần của Tuần lễ Giáo dục Công giáo năm nay, chúng tôi đang lên 
kế hoạch cho Không gian Cầu nguyện Pop Up được tổ chức trong sân trường vào mỗi buổi sáng trước khi vào lớp. Các thành viên trong cộng đồng (cha 
mẹ, người chăm sóc, ông bà, trẻ em và nhân viên) sẽ có cơ hội viết lời cầu nguyện cho một ai đó hoặc một điều gì đó mà các em muốn cầu nguyện và đặt 
vào trong một hộp cầu nguyện di động của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ dâng những lời cầu nguyện này lên Thiên Chúa như là một phần của buổi sáng 
thứ Sáu của chúng tôi. Hãy cầu nguyện chung. 

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 

Tuần trước, các học sinh Lớp 3 và Lớp 5 của chúng ta đã hoàn tất kỳ Kiểm tra NAPLAN trực tuyến lần đầu tiên. Các em dường như rất thích có cơ hội sử 
dụng máy tính của mình để hoàn tất bài kiểm tra. Tôi vô cùng tự hào về những nỗ lực của các học sinh lớp 3 và lớp 5 của trường trong suốt tuần qua. Tôi 
giám sát các em cùng với các giáo viên và ESO, và rất ấn tượng về những nỗ lực và quyết tâm của các em để làm hết sức. Trường sẽ nhận được kết quả 
của học sinh vào khoảng tháng 9, sau đó chúng tôi sẽ chuyển đến cho phụ huynh. 

Khóa Hội thảo cho phụ huynh sắp tới với Ben Higgins 

Một trong những giáo viên của chúng tôi là ông Ben Higgins sẽ điều khiển Hội thảo Phụ huynh về ICT (Công nghệ Thông tin Truyền thông) được sử dụng 
trong toàn trường vào Thứ Tư 19 tháng 6, từ 9g sáng đến 10g sáng trong hội trường. Ben sẽ hướng dẫn những người tham gia hội thảo về cách nào mà 
ICT được sử dụng để hỗ trợ việc học tập của trẻ em trong trường. Hội thảo dành cho tất cả phụ huynh và người chăm sóc trong cộng đồng nhà trường. 
Nếu quí vị muốn tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng ICT để hỗ trợ cho việc học tập của trẻ em, tôi khuyên quí vị nên ghi ngày hội thảo vào nhật ký 
của mình. 

Hội thảo dành cho phụ huynh sắp tới với Mark LeMessurier 

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

Chúng tôi đã thuê được sự chuyên môn tuyệt vời của ông Mark LeMessurier để điều khiển cho cả hai buổi Hội thảo dành cho Phụ huynh trong năm nay. 
Đã 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 bệnhTự kỷ. Tôi khuyên quí vị ghi lại hai ngày này vào nhật ký của mình. 

Ngày Cáo Lỗi Toàn quốc: 26 tháng 5 

Ngày Cáo lỗi Toàn quốc là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với các người Thổ dân và Cư dân đảo Torres 
Strait, đặc biệt là những người sống sót của Thế hệ bị đánh cắp. Ý tưởng của việc tổ chức 'Ngày Cáo lỗi' lần 
đầu tiên được đề cập là một trong 54 khuyến nghị của báo cáo Mang họ Về nhà, được đệ trình tại Quốc hội vào 
ngày 26 tháng 5 năm 1997. Báo cáo này là kết quả của một cuộc Điều tra quốc gia trong hai năm về việc 
cưỡng bức bắt đi các trẻ em bản địa khỏi gia đình, cộng đồng và bản sắc văn hóa của họ. 

Vào ngày 26 tháng 5 năm 1998, ‘Ngày Cáo lỗi đầu tiên được tổ chức tại Sydney và giờ đây nó đã được kỷ 
niệm trên toàn nuớc Úc, với hàng ngàn người tham dự để tưởng niệm đến các sự kiện đáng nhớ, để vinh danh 
cho những Thế hệ bị đánh cắp. Ngày này được gọi là Hành trình của Việc hàn gắn ở Nam Úc. 

Cầu cho tinh thần của Chúa phục sinh ngự trị trong tâm hồn quí vị và gia đình của quí vị. 

Chúng tôi hợp tác với quí vị vì lợi ích tốt nhất của tất cả con em của chúng ta. 

Shaun O’Leary. 

Hội Thảo đầu tiên, “Việc chẩn đoán của Bệnh Tự Kỷ; Phụ huynh ghĩ sao về nó, Nó có nghĩa là gì, Điều gì là kế tiếp?” sẽ được tố chức vào  
Thứ Tư 7 tháng 8 lúc 6g tối trong Hội trường của trường. Phụ huynh được miễn phí. 

Hội Thảo thứ nhì, “Những ý kiến thực về việc huấn luyện các cư xử xấu” sẽ được tổ chức vào  
Thứ Tư 18 tháng 9 lúc 6g tối trong hội trường.  

Ngày Học sinh được nghỉ học: Thứ sáu 7 tháng 6   
Thứ sáu 7 tháng 6 học sinh được nghỉ học. Trong ngày này các giáo viên sẽ đi Tu Nghiệp để học về Laudato Si; văn bản của Giáo 
hội Công giáo đưa ra lời kêu gọi chúng ta hãy bảo vệ mội trường của Đức Giáo Hoàng  Francis .  
Cha Roderick O’Brien hiện nay là linh mục của giáo xứ Lefevre Peninsula Parish sẽ điều khiển buổi học này. Cha Roderick là một 
nhà lãnh đạo tinh thần kinh nghiệm về dẫn dắt các khóa tĩnh tâm cho các Linh mục và Giám Mục Úc.  

Đợt Thâu nhận Mẫu giáo cho Học kỳ 3 

Trường St Joseph sẽ có đợt thâu nhận Mẫu giáo vào đầu Học kỳ 3 năm nay. Các học sinh Mẫu giáo mới của Học kỳ 3 sẽ học chung với học 

sinh các lớp R/1 hiện nay. Số chỗ có giới hạn, vì thế nếu quí phụ huynh nào muốn ghi tên cho con em bắt đầu lớp Mẫu giáo trong Học kỳ 3 vui 

lòng làm hẹn để phỏng vấn ghi danh với tôi. Hoặc nếu quí vị quen biết với gia đình nào muốn ghi tên cho con em của họ học tại trường này. 
 

Xin nhắc nhở về tiêu chuẩn học Mẫu giáo vào ngày đầu tiên của Học kỳ 3 là trẻ em phải đủ 5 tuổi từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 10 của năm 

đó. Tiêu chuẩn bắt đầu lớp Mẫu giáo vào ngày đầu tiên của Học kỳ 1 vẫn như cũ là trẻ em phải đủ 5 tuổi vào ngày hoặc trước ngày 30 tháng 

4 năm đó. Trẻ em có ngày sinh từ 1 tháng 11 và 31 tháng 12 không thể bắt đầu đi học trước năm sau. 



Thánh lễ Kế tiếp  

Vào Thứ Sáu 24 tháng 5 lúc 10 giờ sáng trong Nhà thờ, chúng ta sẽ cử hành Thánh lễ, lễ Đức Mẹ Giúp đỡ các Kitô hữu. Kính mời quí vị cùng tham gia với 
chúng tôi trong thánh lễ này. 

 

Chúc mừng sinh nhật Cha Marek 

Chúng tôi chúc Cha Marek một sinh nhật rất vui vẻ trong tháng này và nhiều điều hạnh phúc. 

 

 

Phụ huynh và Thân hữu 

Một nhóm phụ huynh tuyệt vời của chúng ta đang tổ chức một buổi disco cho tất cả học sinh vào thứ Sáu 28 
tháng 6. Chúng tôi sẽ gởi tờ rơi về cho quí vị sớm với tất cả các chi tiết về sự kiện này. Chúng tôi rất biết ơn đến 
tất cả các đóng góp của phụ huynh cho cuộc sống cộng đồng tại St Joseph. Nếu quí vị muốn tham gia vào việc 
tổ chức hoặc hỗ trợ các sự kiện trong buổi disco, vui lòng cho tôi biết và tôi có thể kết nối quí vị với nhóm tổ chức 
hoặc, nếu quí vị muốn đưa ra một sáng kiến riêng của mình. Cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời. 

 

Ngày Hiền Mẫu 

Thật tuyệt vời khi được gặp nhiều phụ huynh trong buổi tiệc Ban ơn và Trà đàm buổi sáng của Ngày Hiền Mẫu của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn các 
phụ huynh và thân hữu đã tổ chức một gian hàng ngày Hiền Mẫu cho các em. Tôi được nhiều học sinh cho biết điều này rất hữu ích và các em đánh giá 
cao nó rất nhiều. 

 

Trà và cà phê 

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

 

Sinh viên Đại học thực tập 

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Alana Schild, Alex Forte và Leonie Long từ UniSA, có mặt tại trường 
chúng ta trong học kỳ này trong chương trình thực tập đại học của họ. Cảm ơn Ben, Natalie và Malama đã hỗ 
trợ hết mình trong việc hướng dẫn cho các giáo viên sinh viên này. 

L o c a l  W o r l d  T a e k w o n d o  
T r a i n i n g  C e n t r e :   

O t t o w a y  H a l l  
C o r n e r  J e n k i n s  S t  &  
G r a n d  J u n c t i o n R o a d  

O t t o w a y  
K i d s :  T u e s d a y  6 p m  

Y o u t h / A d u l t s :  T u e s d a y  
6 : 4 5 p m  

K I D S  T A E K -
W O N D O   

Resilience & Confidence 

Respect for Self & Others 

Self Control & Self Discipline 

 TERM 2 enrolments open 
now 

Various Locations - New Beginners 
Welcome 

         Children can start at the age of 5 

        Experienced, qualified,  
DCSI approved Instructors 

        Olympic Sport 

        Sport Voucher Welcome 

 Email: info@worldtaekwondo.com.au 

Ph: 0412 909 500  or 0412 965 905 

Học Phí 

Tin của APRIM  

Tài khoản học phí học kỳ 2 sẽ được gởi trong thư về trong tuần này. Ngày hết hạn để thanh toán là Thứ Sáu 14 tháng 6 năm 2019 trừ khi quí vị thanh 
toán bằng cách khấu trừ thường xuyên hoặc đã thỏa thuận trước với Karyn Burlow, Nhân viên Kế Toán. 

Dưới đây là số tiền được yêu cầu phải trả vào trước ngày hết hạn mỗi học kỳ. Hai phần ba tổng số hóa đơn cần phải được thanh toán trước ngày 14 tháng 
Sáu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các gia đình phải trả học phí. Nếu quí vị nào gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản học phí của mình, vui lòng hẹn 
gặp Karyn Burlow và Shaun O’Leary để thảo luận về hòan cảnh của mình bằng không trường sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo trong đó bao gồm việc giao 
tài khoản học phí của quí vị cho công ty thu nợ bên ngoài của chúng tôi là Mercantile Credit Management. 

Không có school card     Có School Card   

  Một năm Mỗi Học kỳ     Một năm Mỗi Học kỳ 

1 Trẻ $2,115  $     705   1 Trẻ $1,644  $     548 
2 Trẻ $3,783  $  1,261   2 Trẻ $2,889  $     963 
3 Trẻ $5,334  $  1,778   3 Trẻ $4,062  $  1,354 
              

Lớp Preschool             

  Một năm Mỗi Học kỳ         

1 Trẻ $   717  $     239        

Bảng Thông Báo 

mailto:info@worldtaekwondo.com.au

