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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)   
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 suốt sứ mệnh của mình, Chúa Giê-su thường sử dụng các ngụ ngôn (câu chuyện) để giúp giải thích những lời dạy của ngài. Nhiều 
câu chuyện ngụ ngôn liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của 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 miêu tả là từ những điều nhỏ nhặt, những điều lớn lao sẽ phát 
triển. Hạt cải, hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt phát triển trở thành hạt lớn nhất trong tất cả các loại cây. Tại Trường St Joseph, chúng ta 
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 đến nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm đa dạng trong quá trình này. Thật 
tuyệt khi thấy tất cả trẻ em tham gia với các cơ hội học tập được trao cho chúng mỗi ngày. 

Tin tức về giáo trình 

Tôi gởi kèm theo đây hai bài toán đố mà quí vị có thể cùng con / các con mình giải đáp. 

Các bài Toán đố của tuần này: 

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 

Một gia đình có 5 người con. Chúng ta biết ít nhất hai trong số những đứa trẻ là con trai. Hãy nghĩ càng nhiều khả năng càng tốt về 
những gia đình có thể như thế nào. 

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

Lớp 4 đến lớp 6 

Em gái tôi phàn nàn rằng trời luôn cực kỳ lạnh vào ngày sinh nhật của cô ấy, làm hỏng các sinh hoạt đã được lên kế hoạch. Ngày sinh 
nhật của cô ấy có thể là khi nào? Hãy giải thich câu trả lời của bạn. 

Hãy làm một con quay có cơ hội quay màu xanh lam là 3/5. 

Hãy giải toán vui vẻ. 

Tạo không gian cho việc học hỏi Dự án 2 năm 

Năm nay, chúng tôi tiếp tục tham gia vào Dự án Tạo không gian cho Học tập năm 2020-21. Mục đích của cuộc điều tra là để xác định 
những loại khó khăn về hành vi và học tập nào có liên quan đến chấn thương phát triển và hình thành phản ứng giáo dục có hiệu quả và 
thông tin. Cuộc điều tra bắt đầu với sự hiểu biết chi tiết về sự phát triển trí não của những năm đầu. Sau đó, chúng tôi xem xét bản chất 
và ảnh hưởng của chấn thương phát triển trước khi phát triển các phương cách để ứng phó với những khó khăn về hành vi và học tập cụ 
thể liên quan đến chấn thương phát triển. 

Năm 2020, giáo viên thu thập dữ liệu định lượng (về số lượng / tần suất) liên quan đến câu hỏi điều tra toàn trường của chúng tôi; Việc 
sử dụng thực hành cốt lõi (chiến lược trấn an) ở giai đoạn đầu các khối học để hỗ trợ và cải thiện khả năng tự điều chỉnh của 
học sinh không? Dữ liệu định lượng được thu thập tập trung vào; Cách nào để học sinh trở lại không gian học tập của mình sau khi nghỉ 
giải lao (giải lao, ăn trưa, giờ học chuyên môn). 

Trong suốt Học kỳ 3 và 4 năm ngoái, giáo viên cũng đã thu thập Dữ liệu Chất lượng (Ghi chú giai thoại, v.v.) trước khi thực hiện các 
chiến lược như thiền, mandala, vẽ, âm nhạc yên tĩnh, viết nhật ký, đọc trong khung thời gian 10 tuần để hỗ trợ trẻ bắt đầu lạ i không gian 
học tập của mình sẵn sàng tham gia đầy đủ vào các cơ hội học tập được cung cấp cho các em. 

Trong Học kỳ 1 của năm nay, các giáo viên bắt đầu ghi lại kết quả của những gì đã học được trong suốt dự án để chuẩn bị cho bài thuyết 
trình chính thức của chúng tôi vào cuối học kỳ này. 

Phiên dịch viên Việt ngữ của trường 

Vào Tuần 4 của học kỳ này, Hanh Đỗ bắt đầu làm thông dịch viên và phiên dịch viên tiếng Việt cho trường chúng ta. Hạnh có mặt từ 1 
giờ đến 2 giờ chiều thứ Tư hàng tuần để gặp gỡ các gia đình Việt Nam của trường với vai trò thông dịch viên. Hanh sẵn sàng hỗ trợ các 
gia đình Việt Nam muốn gặp giáo viên trong lớp của con em họ, một thành viên của nhóm lãnh đạo hoặc nhân viên văn phòng của chúng 
tôi. Hạnh cũng sẽ dịch các thông báo của phụ huynh sang tiếng Việt trong thời gian này mỗi tuần. Nếu quí vị muốn sử dụng dịch vụ này, 
vui lòng liên hệ với văn phòng. 

Học kỳ 3 Mẫu giáo và Tiếp tân 

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 trẻ Vỡ lòng mới 
trong Học kỳ 3 của trường sẽ thay thế những trẻ chuyển sang Mẫu giáo của đợt tiếp nhận Học kỳ 3. Các học sinh Mẫu giáo mới trong 
Học kỳ 3 của chúng tôi sẽ vào học trong 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 trẻ phải đủ 4 tuổi (Vỡ lòng) hoặc 5 tuổi (Mẫu giáo) trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 
10 của năm đó. Vào cuối học kỳ này, chúng tôi sẽ tổ chức ba buổi sáng thăm viếng chuyển tiếp cho các trẻ Vỡ lòng và Mẫu giáo mới của 
trường với mục đích hỗ trợ cho sự khởi đầu mới của các em. 

Ngày học sinh được nghỉ học Thứ sáu, ngày 11 tháng 6 

Xin nhắc lại rằng Thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 sẽ là Ngày Học sinh nghỉ học. Tất cả giáo viên sẽ tham gia vào Ngày Phản ánh Nhân viên 
hàng năm của chúng tôi. Năm nay, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tìm hiểu sâu hơn về Truyền thống Josephite và các mối liên hệ của nó 
với tính bền vững. Vì đây là ngày toàn thể nhân viên nên Mieke Vandenbos sẽ tham gia với chúng tôi và kết quả là OSHC sẽ không mở 
cửa vào Thứ Sáu ngày 11 tháng Sáu. 

Ngày nghỉ lễ công Thứ Hai ngày 14 tháng 6 

Xin nhắc lại rằng Thứ Hai ngày 14 tháng 6 là ngày lễ sinh nhật của Nữ hoàng. 

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

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 với việc trải lớp nhựa đường vào Thứ Ba ngày 4 tháng 5. Khu vực sân trường hiện đang trong quá trình xử lý trong 21 ngày. 
Vì lý do này, trước và sau giờ học, lối vào phía sau trường (Rosewater Terrace) sẽ qua cổng đôi liền kề với hội trường nhà thờ. Khi phần 
này của dự án được hoàn thành, lối vào phía sau trường sẽ quay trở lại cổng đi bộ duy nhất ở phía sau trường. 



Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Vào tháng 3, chúng tôi đã đệ trình đơn xin tài trợ của Chương trình Tài trợ Vốn Nhà nước và Khối thịnh vượng chung 2022. Việc đệ trình 
đơn xin tài trợ cho Giai đoạn 1 của Kế hoạch Tổng thể của chúng tôi; sự phát triển của Trung tâm Giáo dục và Quản trị Đa năng của 
chúng tôi. Sự bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi đã được hỗ trợ bởi các tìm tòi của việc nghiên cứu khả thi về xây dựng Khu hành chính 
năm 2020 do Detail Studio thực hiện. Chúng ta sẽ biết kết quả của việc nộp hồ sơ vào cuối Học kỳ 3. 

Làm thế nào để trẻ em chơi đùa? 

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

Trẻ sơ sinh (từ mới sinh đến khoảng 18 tháng) 

Với trẻ sơ sinh, quí vị có thể thử: 

 âm nhạc, bài hát, tiếng gõ nhẹ vào bụng của con khi quí vị hát, chuông hoặc hộp đựng chứa đầy các đồ vật khác nhau - những 

sinh hoạt có thể giúp phát triển thính giác và cử động 

 các đồ vật có kích thước, màu sắc và hình dạng khác nhau để khuyến khích trẻ em tiếp cận và cầm nắm 

 đồ nội thất chắc chắn, 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 ngữ, 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 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, chất lên, đẩy hoặc kéo 

 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 quí vị). 

Trẻ em vỡ lòng (khoảng ba đến năm tuổi) 

Các ý tưởng để giúp tinh thần và thể chất của Trẻ vỡ lòng của quí vị luôn hoạt động: 

 Hộp đựng sữa cũ, thìa gỗ, chậu cây rỗng, que củi, giấy xoắn, xô nhựa, xoong và quần áo cũ là những thứ tuyệt vời cho trò chơi 

giàu trí tưởng tượng, không có cấu trúc. 

 Các ghép hình đơn giản và các 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. 

 Âm nhạc yêu thích hoặc nồi và chảo rất tuyệt vời cho một buổi nhảy múa hoặc để tạo nên âm nhạc. 

 Quả bóng và đĩa ném có thể khuyến khích đá, ném hoặc lăn. Khi khuyến khích con em đá hoặc ném, hãy cố gắng để chúng sử 

dụng một bên cơ thể, sau đó đến 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 hoạt động 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 tìm hiểu bằng con mắt nhỏ của mình, thứ gì đó bắt đầu bằng…” rất tốt để chơi chữ và giúp phát 

triển kỹ năng đọc viết. 

 Nấu ăn đơn giản hoặc chuẩn bị thức ăn như đong đếm, khuấy và phục vụ thức ăn là rất tốt để phát triển khả năng tính toán và kỹ 

năng hàng ngày. 

 Trí tưởng tượng của chính con quí vị - với trí tưởng tượng, con quí vị có thể biến mình thành một nhân vật trong truyện hoặc siêu 

anh hùng yêu thích. Nếu con thích, quí vị 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 

Khu vực hôn và thả con xuống 

Xin nhắc lại rằng Khu 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 ô tô trên đường 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, quí vị có thể đậu xe dọc theo Rosewater Terrace và trên đường Ina. Cảm ơn quí vị hỗ trợ cho 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 quí vị không tải xuống Ứng 
dụng Skool Bag từ App Store vào điện thoại di động của mình. Sau khi tải xuống, chỉ cần tìm kiếm Trường St Joseph, Ottoway và thêm 



Tin của APRIM  

vào trang SkoolBag của quí vị. Nhiều gia đình của chúng ta hiện đang sử dụng Ứng dụng Skool Bag để cập nhật những gì đang diễn ra 
trong trường của chúng ta. 

Ngoài ra, mục Tin tức và Sự kiện trên trang mạng của trường chúng ta thường xuyên được cập nhật để giúp cho gia đình học sinh cập 
nhật những gì đang diễn ra trong trường. 

Cầu xin tinh thần của Chúa Phục Sinh ở cùng quí vị và gia đình quí vị. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị. 

Shaun O’Leary.  

Tin của Hiệu Trưởng (tiếp theo) 

Tuần lễ Hòa giải Quốc gia đang diễn ra (bắt đầu vào thứ Năm Tuần thứ 5). Hàng năm, chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của Tuần Hòa 
giải. 

Chủ đề năm nay, “Hơn cả một ngôn từ - Hòa giải cần hành động” kêu gọi chúng ta tham gia vào hơn là chỉ đứng xem. 

Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu về một số cột mốc quan trọng trong hành trình Hòa giải ở đất nước này (xem ngày tháng 
bên dưới). 

Tuần lễ mang đến cho tất cả chúng ta cơ hội để hiểu và cảm thông sâu sắc hơn. Đây cũng là thời điểm để tất cả người Úc tìm hiểu về 
lịch sử, văn hóa và những thành quả chung của chúng ta, và khám phá ra cách mà mỗi chúng ta có thể góp phần để đạt được hòa giải ở 
Úc. 

Một nhóm nhỏ học sinh viên và giáo viên của trường sẽ tham dự Thánh lễ Tuần Lễ Hòa giải tại Trường Trung học Mt Carmel vào Thứ 
Năm, ngày 3 tháng Sáu. 

Chương trình Bí tích 

Các gia đình đã bắt đầu chuẩn bị cho con cái của họ tham gia vào Chương trình Bí tích hiện nay. Chúng tôi sẽ nhóm họp mỗi tuần vào 
thứ hai trong Nhà thờ. Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu sẽ được cử hành trong Học kỳ 4. Ngày ban Bí tích Thêm sức là Thứ Bảy 
ngày 23 tháng 10 lúc 10 giờ sáng tại Nhà thờ St Maximilian Kolbe. 

Tình nguyện viên 

Chúng tôi hiện có 26 người đăng ký tình nguyện viên của chúng tôi, điều này thật đáng mừng! 

Chúng tôi mong muốn tất cả phụ huynh và Người chăm sóc tham gia vào cuộc sống của trường học vào những dịp mà họ có thể làm 
được. 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 số 
84474969. 

Các thánh lễ tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng giáo xứ cử hành là - Lễ giáng sinh của Thánh Gioan Baotixita vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm 
ngày 24 tháng 6 tại Nhà thờ và vào Thứ Ba ngày 29 tháng 6 để mừng Thánh Phêrô và Phaolô. Thân mới quí vị tham gia với chúng tôi.  



 

Wishing Fr Marek a very 

 

Lịch của Trường 

Học kỳ 2, 2021 

Tháng Sáu  Tháng Bảy 
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Chuyến thăm chuyển tiếp cho Lớp Vỡ 

lòng và Mẫu giáo mới Học kỳ 3 
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Học kỳ 2 Chấm dứt lúc 

12g30 trưa 

11 Ngày học sinh nghỉ học Không có 

OSHC 
  

14 Ngày lễ công Sinh nhật Nữ Hoàng  

15 Chuyến thăm chuyển tiếp cho Lớp Vỡ 

lòng và Mẫu giáo mới Học kỳ 3 

 

21 Chuyến thăm chuyển tiếp cho Lớp Vỡ 

lòng và Mẫu giáo mới Học kỳ 3 

 

23 Cuộc thi đấu của các ban nhạc Cơ 

sở Findon của trường Nazareth  
 

DỄ DÀNG THANH TOÁN PHÍ, OSHC VÀ ĐƠN MUA HÀNG 
CĂNG TIN 

Giờ đây, bạn có thể đặt hàng ở canteen thông qua ứng dụng “QKR”. 

Đơn giản chỉ cần tải xuống APP, đăng ký con bạn và thêm bạn đã chọn thẻ để 
thanh toán. 

Với “QKR”, quí vị cũng có thể trả học phí, phí bảo hiểm OSHC và 

Lệ phí Chăm sóc Bất thường. 

Nhiều khoản thanh toán khác sẽ được thêm vào khi nhu cấu nảy sinh. 

Mỗi bản tin sẽ có một mẹo vặt để giúp bạn tận dụng tối đa cách lựa chọn đặt 
hàng và thanh toán an toàn và đơn giản này. 


