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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 Tư 6g30 tối Anh ngữ & Ba Lan 

ngữ 

Trừ Thứ Ba 

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 

Hiện nay buổi sáng lạnh hơn đối với chúng ta và thực sự khó ra khỏi một chiếc giường ấm áp hơn nhiều. Với suy nghĩ này, tôi nhắc nhở phụ huynh rằng 
việc đi học đều đặn là rất quan trọng. Đi học mỗi ngày và đến đó đúng giờ củng cố sự suy nghĩ của trẻ em là trường học là một kinh nghiệm đáng kể. Tôi 
không thể nhấn mạnh đủ giá trị của việc đến trường đúng giờ. Hầu hết các giáo viên lớp đều đặt ra thói quen trong ngày, đặt mua bữa ăn trưa, cầu nguyện, 
tin tức, ghi chú cho văn phòng, chủ đích học tập và kỳ vọng làm việc trong ngày. Bỏ lỡ những thói quen này đôi khi mang ý nghĩa là khi một đứa trẻ đến trễ, 
các em phải cố bắt kịp phần còn lại của buổi sáng và không ốn định và không chắc chắn. Nếu điều này xảy ra  các học sinh bình thường có thể lo lắng hoặc 
thậm chí mất bình thường trong cách tiếp cận của chúng. 

Điều này cũng quan trọng cho trẻ em đi học thường xuyên. Cho phép trẻ em ở nhà mà không có lý do chính đáng sẽ gửi một thông điệp rằng việc học có 
thể bị gián đoạn và không quan trọng. Khi trẻ đi học thường xuyên, giáo viên có thể xây dựng một tiến trình học tập cho mỗi trẻ và trẻ em ý thức sự thành 
công ngày càng tăng. Đi học thường xuyên cũng hỗ trợ cho cảm giác quen thuộc về lớp học, về trường học của một đứa trẻ và giúp chúng duy trì tình bạn 
hữu. Tôi biết rằng buổi sáng lạnh sẽ làm cho một ngày học bắt đầu chậm hơn; tuy nhiên tôi yêu cầu các gia đình hãy nỗ lực hơn để đúng giờ. 

Tin tức về Giáo trình  

Trong bản tin này, tôi đã kèm theo hai bài toán mà phụ huynh có thể làm chung với con / các con của mình ở nhà. 

Các bài Toán của tuần này là: 

 

Lớp Mẫu giáo đến Lớp 3 

Có bao nhiêu vật mà bạn có thể tìm được có chiều dài hơn ba chiều dài bàn chân của bạn nhưng lại ngắn hơn bốn chiều dài 
bàn chân của bạn? 

Lớp 4-7 

Tôi đã vẽ một hình có chu vi là 24cm. Hãy ghi lại tất cả các cách khác nhau mà hình dạng của tôi có thể có? 

Hãy vui vẻ tìm hiểu. 

 

Trẻ em phát triển các kỹ năng đọc, kiến thức và hiểu biết bằng cách đọc sách thường xuyên. Dưới đây là một số phương cách mà phụ huynh có thể muốn 
thử ở nhà để giúp cho việc học tập của con em: 

 Khuyến khích và tạo thói quen đọc sách tại nhà 

 Lắng nghe con em đọc các sách đọc của chúng và đặt các câu hỏi cụ thể về nội dung bài đọc 

 Cùng đọc sách với con em của mình 

 Chia sẻ những gì mình đang đọc với con em của mình 

 Đọc cho con em một câu chuyện trước khi đi ngủ 

 Nói chuyện với con mình về các tình huống khác nhau mà quí vị thấy mình trong đó khi mình phải đọc 
bài văn  

Hãy đọc sách vui vẻ. 

Thi đua hợp xướng âm nhạc của các trường Công giáo 

Bà Natalie Doyle lại một lần nữa điều phối sự tham gia của trường chúng ta trong Kỳ Thi đua hợp xướng âm nhạc của các trường Công giáo năm 2019. 
Natalie đã làm việc với ban hợp xướng thường xuyên trong năm nay để chuẩn bị cho lễ hội hợp xướng. 14 học sinh của trường đã tham gia ban hợp xướng 
của trường năm nay. Lễ hội hợp xướng âm nhạc của các trường Công giáo sẽ được tổ chức trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 23 tháng 9. Để biết thêm chi tiết, 
hãy nói chuyện với Natalie hoặc nhân viên văn phòng của trường. 

Ngân khoản Tài trợ STEM của Exxon Mobile  

Trường đã thành công trong việc làm đơn xin và nhận khoản tài trợ trị giá hơn 3000 đô từ Exxon Mobil để mua các dụng cụ STEM như một phần trong trọng 
tâm của trường năm 2019 của chúng tôi. Với số tiền tài trợ, chúng tôi dự định mua 15 bộ dụng cụ Sphero SPRK + phụ tùng với giá bán lẻ là 195 đô mỗi bộ 
với tổng chi phí là 2925 đô. 

Dụng cụ này được thiết kế để kích thích sự tò mò, sáng tạo và phát minh thông qua chơi và mã hóa được kết nối, SPRK + không chỉ là một robot. Được 
trang bị với ứng dụng Sphero Edu, trẻ em có thể học lập trình, hoàn thành các hoạt động thực hành dễ dàng và chia sẻ những sáng tạo của mình với cộng 
đồng. Điều hướng một mê cung. Lập trình một bức tranh. Bắt chước hệ thái dương. Bơi qua mặt nước. Có một bữa tiệc khiêu vũ… Giới hạn duy nhất là trí 
tưởng tượng của trẻ con. 

Chúng tôi cũng có kế hoạch mua loạt hộp dự án STEM cho mỗi cấp lớp trong trường. Hiện tại có 6 hộp trong chuỗi được bán lẻ với giá 84,95 đô cho mỗi 
bộ, và tổng chi phí là 509,70 đô. 

Chuỗi dự án STEM tạo cơ hội cho học sinh phát triển kiến thức và kỹ năng khoa học, kỹ năng thiết kế và công nghệ, kỹ năng toán học và khả năng tổng 
quát khi hoàn thành các đề án ngắn hạn hoặc dài hạn. 

Nó khuyến khích trẻ em tuân theo một quy trình thiết kế nhất quán trong khi hoàn thành các đề án, bao gồm việc tìm hiểu thông tin, lập kế hoạch và thiết kế, 
tạo tác, đánh giá và giải thích. Các đề án cho phép học sinh làm việc trong các nhóm nhỏ, sử dụng các kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả, để lập kế 
hoạch, thiết kế, tạo tác và đánh giá một giải pháp chu đáo và có tính sáng tạo cho một công tác nhất định. Khi đã hài lòng với kết quả của mình, học sinh 
trình bày và thảo luận về thiết kế của mình, giải thích cách khoa học nào được áp dụng trong suốt đề án. 

Tuần lễ Hòa giải Quốc gia 

Tiếp nối Ngày Xin lỗi Quốc gia (26 tháng 5), tuần trước chúng ta đã tổ chức Tuần lễ hòa giải Quốc gia 
hàng năm từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Hai ngày này kỷ niệm hai sự kiện rất có ý nghĩa trong 
lịch sử của Úc là: Cuộc trưng cầu dân ý năm 1967, để trao quyền cho Chính phủ Commonwealth được 
soạn luất cho những người thổ dân và người cư dân đảo Torres Strait và công nhận họ trong tổng điều tra 
dân số quốc gia; và Quyết định Mabo, để chính thức công nhận rằng các người  Thổ dân và cư dân đảo 
Torres Strait có mối quan hệ đặc biệt với vùng đất, để mở đường cho Tiêu đề Bản địa và lật đổ của Terra 
Nullius. 

Như đã được nhấn mạnh bởi Cơ quan Hòa giải Úc châu: 

“Là những người dân Úc, tất cả chúng ta đều ở đây, đễ được thêu dệt vào đất nước này. Là một phần 
trong hành trình hòa giải của chúng ta, có những sự thật để kể, những câu chuyện để kỷ niệm và những 
mối quan hệ để phát triển.” 

Hòa giải là để cùng hướng tới các mối quan hệ chính đáng và tôn trọng giữa những ngườiThổ dân và 
người không Thổ dân, mỗi người và mỗi ngày. Các giáo viên đã được cung cấp các tài liệu mà họ có thể 
sử dụng để ghi nhận và kỷ niệm Tuần lễ Hòa giải Quốc gia. 

 

 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Giáo sĩ mới của trường chúng ta 

Tôi muốn nhân cơ hội này để chính thức chào đón bà  Amanda Razon đến trường của chúng ta trong học kỳ này. Amanda 
sẽ đảm nhận vai trò của Giáo sĩ, làm việc vào những ngày thứ ba trong phần còn lại của năm học. 

Giáo sĩ của trường chịu trách nhiệm hỗ trợ đời sống tinh thần, xã hội và tình cảm của học sinh bất kể đức tin hay tín 
ngưỡng nào bằng cách cung cấp các việc chăm sóc mục vụ. Giáo sĩ phải có khả năng hỗ trợ cho một loạt các vấn đề hàng 
ngày ảnh hưởng đến cộng đồng trường và giao tiếp có hiệu quả với cộng đồng. Họ có thể tham gia vào một loạt các vấn đề 

bao gồm giáo dục về sức khỏe, xã hội và giá trị, và hỗ trợ tinh thần và cảm xúc. Nếu muốn, trẻ em và gia đình trong trường sẽ có cơ hội dùng Amanda như 
một người hỗ trợ an sinh nếu có nhu cầu. Tôi chắc chắn rằng quí vị sẽ cùng với tôi để chúc Amanda mọi điều tốt lành trong thời gian bà ấy ở đây với 
chúng ta tại trường St Joseph. 

Bản sắc Công giáo 

Tuần này chúng tôi đã tổ chức Tuần lễ Giáo dục Công giáo. Thông điệp chính cho các trường học trong Tổng Giáo Phận Ade-
laide và Giáo Phận Port Pirie là; “Một nơi mà mọi đứa trẻ đều quan trọng”. 

Các trường Công giáo cho học sinh những cơ hội để: 

 tìm hiểu về lời cầu nguyện trong truyền thống Công giáo 

 lắng nghe và đáp lại lời Thiên Chúa 

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

 phát triển kỹ năng cầu nguyện cá nhân và cộng đồng và Mục vụ. 

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 đã tạo ra Không gian Cầu nguyện Pop Up trong sân trường vào mỗi 
buổi sáng trước khi vào học. 

Các thành viên trong cộng đồng (phụ huynh, người chăm sóc, ông bà, trẻ em và giáo viên) đã có cơ hội viết lời cầu nguyện cho ai đó hoặc về một điều gì 
đó họ muốn cầu nguyện và bỏ nó vào trong hộp cầu nguyện di động của chúng tôi. Chúng tôi đã dâng những lời cầu nguyện này lên Thiên Chúa trong 
phần Cầu nguyện của Cộng đồng sáng nay. 

Chủ nhật này, Giáo hội Công giáo cử hành Lễ Ngũ tuần. Lễ Ngũ tuần là thời gian chúng ta chúc mừng và thừa nhận món quà của Chúa Thánh Thần ban 
cho chúng ta. Một cách để nghĩ về Chúa Thánh Thần là những lời nói và hành động của Chúa Giêsu được sống qua những người khác ngày nay. Trong 
ngày Ngũ tuần, các chương trình Giáo dục Tôn giáo trong lớp sẽ tập trung vào Chúa Thánh Thần qua hoạt động trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. 

Buổi Hội thảo phụ huynh sắp tới với Ben Higgins 

Một trong những giáo viên của chúng tôi, ông Ben Higgins sẽ điều khiển một buổi Hội thảo Phụ huynh về ICT (Công nghệ Thông tin Truyền thông) được 
sử dụng trong toàn trường vào Thứ Tư 19 tháng 6, 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng trong hội trường. Ben sẽ hướng dẫn những người tham gia buổi hội thảo 
về cách sử dụng ICT 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 trường. Nếu 
quí vị muốn tìm hiểu thêm về phương cách  mà chúng tôi sử dụng ICT để hỗ trợ trẻ em học tập, tôi khuyến khích quí vị nên ghi ngày hội thảo vào sổ tay 
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 hảo 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 sổ tay của mình. 

Ngày Môi trường của Thế giới: Thứ tư ngày 5 tháng 6 

Ngày Môi trường của Thế giới sẽ được ghi nhận và tổ chức như một phần của Tuần lễ Giáo dục Công giáo năm nay theo lời kêu 
gọi của Giáo hoàng Francis đối với tất cả chúng ta về chăm sóc môi trường. Là một phần của trọng tâm của toàn trường về tính 
bền vững, các đại diện học sinh của chúng ta sẽ hướng sự tập trung của chúng ta vào việc nhận thức rõ rang hơn về khía cạnh 
sinh thái của tác động của chúng ta đến môi trường, dẫn dắt ngày môi trường thế giới của chúng ta tập trung vào tiến trình này. 

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

Cùng 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, “Việc chẩn đoán của Bệnh Tự Kỷ; Phụ huynh ghi sao về nó, Nó có nghia là gì, Điều gì là kế tiếp?” sẽ đuợc tố chức vào  

Thứ Tu 7 tháng 8 lúc 6g tối trong Hội truờng của truờng. Phụ huynh đuợc miễn phí. 

Hội Thảo thứ nhì, “Những ý kiến thực về việc huấn luyện các cu xử xấu” sẽ đuợc tổ chức vào  

Thứ Tu 18 tháng 9 lúc 6g tối trong hội truờng.  

Ngày Học sinh đuợc 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; một văn bản của 
Giáo hội Công giáo đưa ra lời kêu gọi chúng ta hãy bảo vệ mội truờng 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 tinh tâm cho các Linh mục và Giám Mục Úc.  

Đợt Thâu nhận Mẫu giáo cho Học kỳ 3 

Truờng 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 truờng 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 nhu cu là trẻ em phải đủ 5 tuổi vào ngày hoặc truớc 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 truớc năm sau. 

Xin nhắc nhở là Thứ Hai 10 tháng 6 là ngày lễ công  
và trường sẽ đóng cửa trong ngày này. 



 

TUẦN LỄ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO - 

Không gian cầu nguyện Pop up 

 

Tuần này, để kỷ niệm Tuần lễ Giáo dục Công giáo, chúng tôi đã có một không gian cầu nguyện pop-up được lập ra 
trong sân trường. 

Những điều này sẽ được trình bày tại buổi Cầu nguyện Cộng đồng vào sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 6. 

 

Thánh lễ Kế tiếp  

Vào ngày 24 tháng 6 lúc 10 giờ sáng trong Nhà thờ, chúng ta sẽ dự Thánh lễ để cử hành Đức Mẹ Giúp đỡ các Kitô hữu. Thân 
mời quí phụ huynh tham gia với chúng tôi ở đó. 

Trà và cà phê 

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

Phụ huynh và thân hữu 

Một nhóm phụ huynh tuyệt vời của trường đang tổ chức một buởi disco cho tất cả học sinh vào ngày thứ Sáu 28 tháng Sáu. 
Sẽ có tờ rơi được gửi về nhà sớm với tất cả các chi tiết về sự kiện này. Chúng tôi rất biết ơn tất cả những 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 như buổi 
disco, vui lòng cho tôi biết và tôi có thể giới thiệu quí vị với nhóm tổ chức hoặc, quí vị có thể muốn thực hiện một sáng kiến 
của riêng mình. Cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời. 

Tin của APRIM  

Thư viện của chúng ta được đặt tên là Trung tâm Gabby Hamlyn theo tên của một giáo viên cũ là người rất YÊU sách và đọc sách và không may đã qua 
đời. Gia đình bà đã quyên góp một số tiền cho trường để mua một số sách. Đây là những người được chọn để tưởng nhớ bà ấy. Rất cám ơn gia đình 
Gabby & đọc sách vui vẻ! 

Những học sinh mượn sách nhiều nhất 

Những học sinh mượn sách nhiều nhất của Học kỳ 2 sau tuần lễ thứ 5 là ... 

Rec / 1W - Mysha & Selena (15 cuốn) 

Rec / 1 T - Xyrus (24 cuốn) 

2/3 - Nhicole, Isaac, Mahayla (11 cuốn) 

3/4 - Đặng (26) 

4/5 - Raiden (24) 

6 - Anna (12) 

Phần lớn các học sinh đã hoàn thành hoặc gần hoàn thành Kỳ Thi đua Đọc sách của Thủ hiến năm 2019. Một triển lãm giới thiệu những học sinh này sẽ 
có trong thư viện để mọi người cùng xem .... trong thời gian ngắn! 

Lịch sử 

Tháng lịch sử đã kết thúc và các học sinh đã có nhiều thích thú (?) hoặc thử viết bằng bút và mực. Các lớp học của trường đã chú trọng vào - Mốc thời 
gian, Nhập cư, Thuộc địa Úc, Những ngày quan trọng & Những nhà thám hiểm thế giới - Học kỳ tới, chúng tôi sẽ tập trung vào Địa lý. 

Hãy tiếp tục sử dụng thư viện và đọc thật nhiều sách! 

Deb Cashel 

Tin của Thư Viện / Lịch sử 


