
 

 

Trong tất cả các điều yêu mến 

10 Ina Avenue,   Ottoway  S A   5013 

   Telephone:  (08) 8447 4969 

Facsimile:  (08) 8241 0380 

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   

6g30 đến 8g30 sáng  

và 3g đến 6g tối  

Thứ ba 2g45 trua 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 

Email:  stmax@ottowayparish.com 

 

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)   

Số 8     8  tháng 6 2022 

Chúng ta nhìn nhận là truờng chúng ta nằm trong đất nuớc Kaura. Chúng ta ghi on 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.  

Tuần lễ Hòa giải Quốc gia 

27 tháng 5 - 3 tháng 6 

  

Chủ đề năm 2022 của chúng ta là ‘Hãy can đảm. Làm thay đổi 
’và thử thách tất cả chúng ta gan dạ giải quyết công việc hòa 
giải còn dang dở để chúng ta có thể thay đổi cho mọi người. 

Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc hòa giải. Trong vai trò 
của mình, chúng tôi xây dựng các mối quan hệ và cộng đồng coi 
trọng lịch sử, văn hóa và tương lai của Thổ dân và Cư dân trên 

eo biển Torres. 

Năm nay, mọi người được yêu cầu thay đổi bắt đầu bằng những 

hành động dũng cảm trong cuộc sống hàng ngày của họ - nơi họ 

sống, làm việc và hòa nhập với xã hội.  

Bản Tin 



Tin của Hiệu Trưởng  

Bản sắc Công giáo 

Trong suốt sứ mạng của mình, Chúa Giê-su thường sử dụng các dụ ngôn (câu chuyện) để giúp giải thích những lời dạy của ngài. 
Nhiều câu chuyện ngụ ngôn liên quan đến việc sử dụng các hình ảnh về thảm thực vật được biết đến trong khu vực vào thời 
điểm đó. Dụ ngôn Hạt mù tạt là một trong những ví dụ như vậy. Thông điệp mà Chúa Giê-su mô tả là từ những điều nhỏ nhặt, 
những điều lớn lao sẽ phát triển. Hạt cải, hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt lớn nhất trong tất cả các loại cây. Tại Trường St 
Joseph, chúng tôi được giao trách nhiệm hỗ trợ cha mẹ của chúng tôi khi họ nuôi dưỡng con cái của họ phát triển và trở thành 
những người giỏi nhất có thể theo bất kỳ hướng nào họ chọn trong cuộc sống. Tại Trường St Joseph, chúng tôi tập trung vào 
việc giáo dục trẻ em toàn diện về trí tuệ, đạo đức, tình cảm, tinh thần, tôn giáo, thể chất và xã hội, mang lại nhiều cơ hội học tập 
và trải nghiệm đa dạng trong quá trình này. Thật vui khi thấy tất cả trẻ em tham gia vào các cơ hội học tập được trao cho chúng 
mỗi ngày. 

 

Tin tức về giáo trình 

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

Các bài Toán học của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Một gia đình có 6 người con. Chúng tôi biết ít nhất hai trong số những đứa con là con gái. Hãy viết ra nhiều khả năng nhất có thể 
về hình ảnh của gia đình đó. 

Ai đó đã hỏi giáo viên một câu hỏi và cô ấy trả lời "Có thể lắm." Câu hỏi đó có thể là gì? 

Lớp 4-6 

Anh trai tôi hay phàn nàn rằng trời luôn rất nóng vào ngày sinh nhật của anh ấy và làm hỏng các dự tính đã được lên kế hoạch. 
Ngày sinh nhật của anh ấy có thể là khi nào? Hãy giải thich câu trả lời của bạn. 

Thiết kế một con quay để cơ hội quay màu đỏ là 2/6. 

Chúc giải tóan vui vẻ. 

Trẻ em phát triển kỹ năng đọc sách, kiến thức và hiểu biết của mình bằng cách đọc sách thường xuyên. Dưới đây là một số 
phương cách mà bạn có thể thử ở nhà để hỗ trợ việc học của con em: 

Hãy khuyến khích và tạo khuôn mẫu cho việc đọc sách tại nhà 

 Lắng nghe con bạn đọc tài liệu đọc của chúng và hỏi những câu hỏi cụ thể liên quan đến những gì chúng đã đọc 

 Đọc chung với con mình 

 Chia sẻ những gì bạn đang đọc với con bạn 

 Đọc cho con bạn một câu chuyện trước khi đi ngủ 

Đọc cho con bạn nghe bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của gia đình bạn 

 Nói chuyện với con bạn về các trường hợp khác nhau mà bạn gặp phải khi bị yêu cầu đọc một văn bản. 

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ. 

 

Giảng Dạy và Học Tập 

Học kỳ này, tôi đã tiếp tục tham gia vào Khối Toán Sơ cấp trung học cơ sở của chúng tôi làm việc với một nhóm trẻ em tập trung 
vào các nhu cầu học tập cụ thể trong lĩnh vực Toán học. Khối Số học sơ cấp trung học của chúng tôi bao gồm 5 nhà giáo dục 
làm việc trên 2 lớp trung cấp tiểu học của chúng tôi với mỗi nhà giáo dục làm việc với các nhóm trẻ nhỏ hơn để hỗ trợ tốt hơn 
nhu cầu cá nhân của người học. Sự tham gia của tôi vào Khối Toán sơ cấp trung học cơ sở của chúng tôi sẽ tiếp tục trong Học 
kỳ Hai. 

Theo cách tương tự, Trưởng nhóm Giảng Dạy và Học Tập (Văn Học) Louise Moody và APRIM Simon McCullough làm việc như 
một phần của Khối Văn học của toàn trường. Khối Văn học liên quan đến nhiều nhà giáo dục (giáo viên, thành viên ban lãnh đạo 
nhà trường, cán bộ hỗ trợ giáo dục chương trình giảng dạy) làm việc với các nhóm trẻ nhỏ hơn để hỗ trợ tốt hơn nhu cầu cá 
nhân của người học. Kết quả học tập được phát triển bởi các giáo viên trong lớp với sự tham khảo ý kiến của Louise Moody và 
được nhắm mục tiêu để đáp ứng nhu cầu cá nhân của trẻ em trong từng nhóm đọc viết. 

Do số học sinh ghi danh trong 3 năm qua gia tăng , trường đã tăng hơn gấp đôi số lượng giáo viên hỗ trợ giáo dục chương trình 
giảng dạy làm việc tại trường để đảm bảo rằng chất lượng hỗ trợ được cung cấp thông qua việc giảng dạy mục tiêu của chúng tôi là 
các khối Văn học và Toán học trong trường.  

 

Đợt Tiếp nhận Vỡ Lòng và Mẫu giáo Học kỳ 3 

Trường St. Joseph một lần nữa sẽ có đợt Tiếp nhận Vỡ Lòng và Mẫu giáo vào đầu Học kỳ 3 năm nay. Những trẻ em Vỡ lòng mới 
trong Học kỳ 3 của chúng tôi sẽ thay thế những trẻ chuyển lên Mẫu giáo trong đợt tiếp nhận Học kỳ 3 của chúng tôi. Một lớp mớ i sẽ 
được tạo cho Học kỳ 3 mới của chúng tôi, lớp này sẽ được đặt trong thư viện hiện nay. Tiêu chuẩn để bắt đầu học Vỡ lòng hoặc Mẫu 
giáo vào ngày đầu tiên đi học Học kỳ 3 là trẻ em sẽ đủ 4 tuổi  (Vỡ lòng) hoặc 5 tuổi (Mẫu giáo) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 
5 đến ngày 31 tháng 10 của năm đó. Vào Thứ Ba của tuần này, chúng tôi đã tổ chức buổi sáng đầu tiên trong số ba buổi thăm viếng 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

chuyển tiếp cho các học sinh Vỡ Lòng và Mẫu giáo mới của chúng tôi với mục đích hỗ trợ cho sự khởi đầu mới của các em. Số 
lượng ghi danh vào học kỳ 3 của lớp Vỡ lòng hiện tại là 26. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được 30 học sinh ghi danh theo khả năng 
của chúng tôi. 

 

Cập nhật kế hoạch tổng thể của trường 

Như đã đề cập trong bản tin trước, các bánh xe đang chuyển động trong điều kiện phát triển Trung tâm Hành chính và Giáo dục Đa 
năng của chúng tôi là nơi thay thế tòa nhà văn phòng hiện tại của trường. Chúng tôi đã sử dụng các dịch vụ của Detail Studio với vai 
trò là kiến trúc sư của chúng tôi trong suốt dự án. Tất cả các thành viên của ban giáo viên sẽ làm việc trong tòa nhà mới đều có cơ 
hội đóng góp ý kiến vào thiết kế và bố trí của tòa nhà. Kể từ tháng 4, chúng tôi đã họp với Detail Studio ba lần để đảm bảo các bản 
vẽ thiết kế đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em và nhân viên hỗ trợ sẽ sử dụng không gian mới. Chúng tôi đang hy vọng sẽ hoàn 
thiện bản vẽ thiết kế trong tương lai gần. 

 

Nghỉ lễ công Thứ Hai ngày 13 tháng 6 

Xin nhắc lại rằng Thứ Hai ngày 13 tháng 6 là ngày lễ sinh nhật của Nữ hoàng. 

 

Làm thế nào để trẻ em chơi đùa? 

Khi trẻ em lớn lên, cách chúng chơi đùa sẽ thay đổi. Dưới đây là các ví dụ về cách chơi cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau: 

Trẻ sơ sinh (sơ sinh đến khoảng 18 tháng) 

Với trẻ sơ sinh, bạn có thể thử: 

 âm nhạc, bài hát, gõ nhẹ vào bụng của con bạn khi bạn hát, chuông hoặc thùng chứa đầy các đồ vật khác nhau - những 
hoạt động này có thể giúp phát triển thính giác và vận động 

 các vật dụng có kích thước, màu sắc và hình dạng khác nhau để khuyến khích trẻ với lấy và chụp nắm 

 đồ nội thất vững chắc, bóng, đồ chơi hoặc hộp để trẻ bò, đứng và đi 

 chơi với chuyển động (ví dụ, ôm em bé trong khi hát, lắc lư hoặc nhảy nhẹ nhàng) 

chơi với các từ, chẳng hạn như trong các bài đồng dao đơn giản, tiếng động vật, sách, thổi quả mâm xôi và chơi trò ú òa. 

Trẻ mới tập tễnh đi (khoảng 18 tháng đến ba tuổi) 

Một đứa trẻ mới biết đi có thể thích: 

 những vật lớn và nhẹ như hộp các tông, xô hoặc quả bóng thổi phồng để khuyến khích chúng chạy, xây, đẩy hoặc kéo lê 

 phấn, dây, nhạc hoặc hộp đựng có thể khuyến khích nhảy, đá, dậm chân, bước và chạy 

 đồi, đường hầm hoặc ngóc ngách khuyến khích các hoạt động thể chất như bò và khám phá 

 thử nghiệm với các âm thanh và nhịp điệu khác nhau (thử hát, nhảy và vỗ tay theo nhạc với con bạn). 

Trẻ em Vỡ lòng (khoảng ba đến năm tuổi) 

Ý tưởng để giúp tinh thần và thể chất của trẻ Vỡ lòng của bạn luôn hoạt động: 

 Hộp đựng sữa cũ, thìa gỗ, hộp đựng chậu cây rỗng, que củi, giấy xoắn, xô nhựa, xoong và quần áo cũ là những thứ thích 
hợp cho trò chơi giàu trí tưởng tượng, không có cấu trúc. 

 Các bảng ghép hình đơn giản và trò chơi kết hợp như cờ domino động vật giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung 
của con bạn. 

 Bột nặn và đất nặn giúp con bạn phát triển các kỹ năng vận động tinh. 

 Âm nhạc yêu thích hoặc nồi và chảo rất thích hợp cho một buổi hòa nhạc khiêu vũ hoặc để tạo nên âm nhạc. 

Quả bóng và đĩa ném có thể khuyến khích đá, ném hoặc lăn. Khi khuyến khích con bạn đá hoặc ném, hãy cố gắng để trẻ sử dụng 
một bên cơ thể, sau đó chuyển sang bên kia. 

Trẻ em ở độ tuổi đi học 

Trẻ em trong độ tuổi đi học có thể vui chơi với các đồ vật và sinh hoạt sau: 

 Đồ nội thất, khăn trải giường, giỏ giặt, lều và hộp rất tốt cho việc xây dựng. 

 Các khóa học vượt chướng ngại vật tự làm tại nhà có thể giúp con bạn di chuyển theo nhiều cách, hướng và tốc độ khác 

nhau. 

 Các vần hoặc các trò chơi như “Tôi theo dõi bằng con mắt nhỏ, thứ gì đó bắt đầu bằng…” rất tốt để chơi chữ và giúp phát 

triển các kỹ năng đọc viết. 

 Nấu ăn đơn giản hoặc chuẩn bị thức ăn như đo lường, khuấy và phục vụ thức ăn là rất tốt để phát triển tính toán và các 

kỹ năng hàng ngày. 

Trí tưởng tượng của chính con bạn - với trí tưởng tượng, con bạn có thể biến mình thành một siêu anh hùng hoặc nhân vật trong 
truyện yêu thích. Nếu con bạn quan tâm, bạn có thể nghĩ đến việc cho chúng tham gia một số môn thể thao hoặc hoạt động đồng đội 
dành cho trẻ ở độ tuổi đi học. Các khả năng khác bao gồm các hoạt động nghệ thuật và thủ công sau giờ học hoặc kỳ nghỉ.  

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

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



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Vấn đề An toàn quanh các điểm Đưa / Đón trên đường Ina Avenue 

Xin nhắn nhủ các phụ huynh để đảm bảo lý do an toàn, hãy đậu xe bên ngoài vạch vàng tiếp giáp với đường băng qua trường học 

trên Ina Avenue khi đưa / đón trẻ em. Các tài xế cũng được nhắc nhở rằng chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật ở phía trước 

trường học dành cho những người khuyết tật. Có chỗ đậu xe khác trước và sau giờ học (cùng với lối vào trường) dọc theo 

Rosewater Terrace. Hội đồng địa phương đã thông báo cho nhà trường rằng họ sắp tiếp tục thực thi các quy định về đậu xe quanh 

các trường học khi các hạn chế của Covid 19 đã được nới lỏng. Với tư cách là một cộng đồng trường học, chúng tôi đang mong mỏ i 

sự hỗ trợ của phụ huynh trong việc tuân theo các quy định về đậu xe ở bên ngoài trường học. 

 

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 bạn. Sau khi tải Store xuống, chỉ cần tìm kiếm Trường St Joseph, Ottoway 

và thêm vào trang Skool Bag của mình. Nhiều gia đình của trường hiện đang sử dụng Ứng dụng Skool Bag để cập nhật những tin 

tức đang diễn ra trong trường. 

Ngoài ra, múc Tin tức và Sự kiện trên trang mạng của trường thường xuyên được cập nhật để hỗ trợ gia đình theo dõi những gì 

đang diễn ra trong trường của chúng ta. 

Cầu xin linh hồn của Chúa Phục Sinh ở cùng quí vị và gia đình. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị. 

Shaun O’Leary.  

Tin của APRIM  

.Hãy cùng tham gia với chúng tôi trong Nhà thờ nếu quí vị rảnh rỗi. Các em lớp 4/5 và 5/6 đọc lời cầu nguyện và các Bài giảng. 

Thứ Sáu 24/6 Lễ Thánh Tâm lúc 10 giờ sáng 

Thứ Tư 29/6 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô lúc 10 giờ sáng 

 

Tuần lễ Hòa Giải 

Trong Tuần lễ Hòa giải, điều quan trọng là cả cộng đồng trường học hỏi từ các thông điệp và nỗ lực để thay đổi theo những cách mà 
chúng ta có thể làm. Các đội trưởng đội nhà của chúng ta hướng dẫn một cuộc tập họp chân thành và Đi bộ Hòa giải vào chiều Thứ 
Tư tuần trước. Thật tuyệt vời khi thấy những dải ruy băng mà các em buộc vào hàng rào phía sau như một lời nhắc nhở về việc học 
tập của các em và ghi nhớ những ý tưởng trong suốt năm học. 

 

 

Xin chúc mừng Cat trong Lớp 4/5 đã chịu phép Bí tích Hòa giải tại Giáo xứ của em trong tuần này. 



Lịch của Trường 

Học kỳ 2, 2022 

Tháng Sáu  Tháng Bảy  Tháng Tám 

7 Chuyến thăm chuyển tiếp lớp Vỡ 
Lòng & Mẫu giáo mới Học kỳ 3 

Buổi sáng 

 

5 

Chuyến thăm chuyển tiếp lớp Vỡ 
Lòng & Mẫu giáo mới Học kỳ 3 

Buổi sáng 

 

  

13 Lễ sinh nhật của Nữ hoàng  
8 Học kỳ 2 chấm dứt lúc 3g trưa 

 
  

14 Chuyến thăm chuyển tiếp lớp Vỡ 
Lòng & Mẫu giáo mới Học kỳ 3 

Buổi sáng 

 

25 Học kỳ 3 bắt đầu lúc 8g45 sáng 

 

  

20 Họp Hội Đồng trường 

5g30 chiều 

 
  

 
  

29 Trận đấu của các ban nhạc Rock 

Trường Trung học Nazareth — 6 giờ 
chiều đến 8 giờ tối  

      

Các việc chuẩn bị được tiến hành cho Trận đấu của các Ban nhạc Rock tại Trung học Nazareth vào ngày 29 tháng 6 và các ban 

nhạc đã rất bận để tập luyện. 

Chúng tôi cũng rất vui mừng chào đón các thành viên mới gia nhập ban nhạc gần đây và đang làm việc chăm chỉ để học một số tài 

liệu cổ điển của chúng tôi. 

Các ban nhạc sẽ biểu diễn sau buổi Cầu nguyện Cộng đồng vào ngày 17 tháng 6 và các phụ huynh cũng như người chăm sóc được 

hoan nghênh đến dự. 

Duncan 

Tin về Ban Nhạc trường 


