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Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020 
 

Cập nhật Số 14 Học kỳ 4 
Thân gửi quý phụ huynh, 

 

A prayer for the Third Sunday of Advent 
Joy filled giver of Life 

Let the anticipation of your birth 
Fill us with overflowing joy. 

May our excitement and anticipation 
Be a sign to the world 

That you are always near. Amen 
Thật là một năm đặc biệt! Chúng ta không bao giờ có thể dự đoán được một loạt các sự kiện sẽ 
"đóng cửa" Melbourne, chuyển các trường học sang hình thức "học trực tuyến" và ảnh hưởng đến 
cuộc sống của nhiều người như vậy. 

Chúng ta đã học được nhiều từ mới trong năm nay: Đại dịch, COVID-19, tự cô lập, khoảng cách xã 
hội, cách ly, ca nhiễm bệnh, lây truyền trong cộng đồng, dịch tễ học, số R, hạn chế và danh sách có 
thể tiếp tục. Chúng ta cũng đã học được rất nhiều kỹ năng khác: đeo khẩu trang, đo nhiệt độ hàng 
ngày, vệ sinh và rửa tay thường xuyên trong 20 giây. Chúng ta đã học cách dạy bằng Google 
Classroom để có thể duy trì việc học của học sinh mỗi ngày. 

Nhà trường thường phải thay đổi và thực hiện các hạn chế mới thường xuyên và rất nhanh chóng. 
Chúng tôi đã học được rất nhiều trong năm nay, và phải giải quyết các vấn đề một cách nhanh 
chóng. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các gia đình đã hỗ trợ và linh hoạt trong một năm bất thường 
và đầy thử thách như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ có thể nghỉ ngơi vào kỳ nghỉ 
lễ này, và dành thời gian cho bạn bè và gia đình; điều mà chúng ta sẽ luôn trân trọng theo một cách 
đặc biệt, dựa trên trải nghiệm về việc không thể ở bên nhau trong năm nay. 

Một lần nữa, cảm ơn tất cả nhân viên của chúng tôi vì khả năng thích ứng, giao tiếp và hỗ trợ của họ 
khi nhà trường nhanh chóng thay đổi để đưa ra quyết định nhằm giữ an toàn cho mọi người. 

 



Chúng ta cùng nhau ghi nhớ và cầu nguyện cho các em lớp 6 sau đây sẽ được nhận Bí tích Thêm 
Sức hoặc Phép Lành vào Thứ Hai. Chúng tôi rất vui mừng vì chúng tôi có thể cử hành lễ bí tích đặc 
biệt này. 

Grade 6V 
Domyan, Qamar, Viola, Sara, Mark, Bawi Tin, Lorance, Mesheel, Clarissa, 
Tejana, Nyanawut, Liev, Devina, Alual, Tony, Amanda, Austin, Alex, 
Joanne, Konstantyn and Marzena 

Grade 6J 
Deng A, Losyan, Narmin, Manwel, Yousif, Maryam, Gloria, Matuos, 
Michel-Ange, Angel, Danilyn, Mari, Van Par, Pia, Harry, Nyanwut, Hang, 
Matthew, Sheneli, Paul, Evana and Angela 

 
Xin chúc mừng Cô Sandra Tanner về sự ra đời của đứa cháu thứ tám: William Gerard. Một tin rất 
tuyệt vời! 

 

Năm tới, chúng tôi chào đón những giáo viên mới sau đây: Cô Monica Sako, Cô Bianca Caccamo và 
Cô Christine Nguyễn. Chúng tôi cũng chào mừng cô Rita Tarabay trở lại sau thời kỳ nghỉ thai sản và 
cô Sarah Mezher, người sẽ làm việc với tư cách là Nhân viên Hỗ trợ Học tập. 

Chúng tôi xin chúc những nhân viên sau đây những điều tốt lành, vì họ sẽ chào đón một em bé mới 
vào gia đình mình vào năm 2021: Cô Danielle Melino, Cô Sheetu Arora và Cô Gabriela Bond. 
Cô Lynette Hannon và cô Christina Caligiuri sẽ làm giáo viên dự bị tại trường chúng ta vào năm tới. 

Giáo viên chủ nhiệm của năm 2021 
Lớp Prep: Mrs Jane Hurren and Miss Bianca Caccamo 

Lớp 1: Miss Jessie El-Dekkan and Miss Denise Mayor 

Lớp 2: Miss Pauline Cassar and Miss Jessica Veljanovski 

Lớp 3: Ms Christine Nguyen and Mrs Victoria Cirillo 

Lớp 4: Mr Stacy Allan and Miss Alyssa Sammut 

Lớp 5: Miss Monica Sako/ Mrs Katie Bulboa and Miss Stephanie Nassialis 

Lớp 6: Miss Rebecca Southall and Miss Stephanie Shabo 

New Arrivals: Sara Ceddia and Linda Natale, 

Cuối cùng, chúng tôi cảm ơn tất cả các nhân viên của nhà trường vì sự cống hiến của họ để đảm 
bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn trong một năm đầy thử thách. 

Chúc mọi người một Giáng Sinh An lành và Hạnh phúc. 
Ms Blake 

 
 
ĐỒ VẬT / ĐỒNG PHỤC THẤT LẠC 

Chúng tôi có rất nhiều những áo jumper bị thất lạc và được tìm thấy ở văn phòng. Những món đồ 
này sẽ được để lại gần lối vào Theodore Street vào thứ Hai. Nếu con bạn làm mất áo khoác hoặc áo 
thể thao, vui lòng đến kiểm tra và nhận lại. 

 



 
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG HỌC KỲ 4 NĂM 2020 
 

 
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG HỌC KỲ 1 NĂM 2021: 

Các ngày sau đây có thể được sửa đổi do hướng dẫn COVID 19 của Chính phủ và các hạn chế về số lượng. 
Cổng đưa/ đón của các lớp học vẫn được giữ nguyên vào năm 2021. 

 

 

Thứ Hai, ngày 14 tháng 12 Ngày cuối cùng của học sinh 
Ngày "vui vẻ" của Học sinh Lớp 6 

Học sinh lớp 6 kết thúc lúc 2h chiều để chuẩn bị cho Lễ Thêm 
Sức. 

Lễ Thêm Sức của Lớp 6V vào lúc 5h chiều & Lớp 6J vào lúc 7h tối 
(Không có Thánh Thể) 

Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 Họp phụ huynh cuối năm qua cuộc gọi trực tuyến 
(Thời gian cuộc hẹn đã được gửi về với báo cáo học tập) 

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 Ngày cuối cùng của nhân viên 

Giáo viên trở lại Thứ Tư ngày 27 tháng 1 

Học sinh trở lại Thứ Hai ngày 1 tháng 2 

Học sinh Lớp Prep đi học 
từ 8h30 - 12h30 

Thứ Hai ngày 1 đến Thứ Sáu ngày 12 tháng 2 

Học sinh Lớp Prep học tại trường cả 
ngày 

Thứ Hai ngày 15 tháng 2 
 

Lớp 5 2021  
Rước Lễ Lần Đầu 

Có thể vào các ngày, cần được xác nhận: 
Thứ Sáu ngày 26, Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật 
ngày 28 tháng 2 

Cắm Trại Lớp 6 Thứ Hai ngày 1 đến Thứ Tư ngày 3 tháng 3 và 
Thứ Tư ngày 3 đến Thứ Sáu ngày 5 tháng 3 

Ngày Lễ Lao Động Thứ Hai ngày 8 tháng 3 
 

Cuộc họp An toàn mạng - bắt buộc toàn 
trường 

Thứ Hai ngày 22 tháng 3 

Học kỳ 1 kết thúc  Thứ Tư ngày 31 tháng 3 

Ngày Đào Tạo cho giáo viên Thứ Năm ngày 1 tháng 4 

Ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh Thứ Sáu ngày 2 tháng 4 

Học kỳ 2:  
Lễ bí tích Thêm Sức  cho Lớp 6 2021 

Chủ nhật ngày 2 tháng 5 lúc 2:30 chiều 


