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Tôn Chỉ của Trường
Holy Eucharist
Trường chúng tôi là một nơi có sự phối hợp chặt chẽ và chuyên
nghiệp để đào tạo sự thành công trong giảng dạy và cơ hội học
tập trong truyền thống Công giáo Úc.
LÀ NƠI:
Học tập hiện đại, đáp ứng với nhu cầu mỗi cá nhân
Được giáo dục sử dụng các công cụ và chương trình hiện đại
Đào tạo thành những con người ham học hỏi

Chăm sóc, an toàn
và an sinh của học
sinh là nền tảng
của giáo dục Công
giáo

Khi bước chân vào sân trường Holy Eucharist bạn đã đồng ý tuân
theo các điều khoản được nêu trong Quy tắc ứng xử của nhà
trường và bản Cam kết về sự an toàn của học sinh
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Chào Mừng tới Trường Tiểu Học Holy Eucharist
Trường Holy Eucharist là một trường tiểu học Công giáo của Giáo xứ Holy Eucharist. Các bí tích Rửa tội, xưng tội,
rước lễ lần đầu và Thêm Sức sẽ được cử hành trong giáo xứ sau khi phụ huynh đã đăng ký với nhà trường. Các bí
tích được cử hành trong các lớp như sau: Xưng tội ở lớp 3, Rước lễ ở lớp 4, và Thêm sức ở lớp 6.

Trường của Chúng Ta
Trường Tiểu học Holy Eucharist Công giáo được thành lập vào năm 1975 và nằm ở vùng ngoại ô phía Tây của Tổng
Giáo Phận Melbourne. Học sinh đến từ nhiều sắc dân khác nhau với thành phần kinh tế-xã hội đa dạng. Chúng tôi rất
tự hào về trường của mình, vì trường này là một điền hình ở Úc. – là một cộng đồng đa văn hóa. Cộng đồng của
chúng tôi được cấu tạo từ 273 gia đình với 19 ngôn ngữ khác nhau, nhiều nhất là Việt Nam, Philippines, Trung Quốc,
Sudan, dân từ các quần đảo Thái Bình Dương, Kenya, Ấn Độ, Sri Lanka, Miến Điện, Nam và Trung Mỹ và châu Âu.
Khoảng 20% học sinh đã được sinh ra ở nước ngoài và 90% của cộng đồng đến từ những vùng mà tiếng Anh là ngôn
ngữ học thêm.
Tại trường Holy Eucharist, Giáo lý, Văn và Toán là những môn quan trọng nhất. Với ý tưởng này, trường tiếp tục giáo
dục và học hỏi theo các môn cơ bản này cho chương trình học. kết quả học tập là mục tiêu của trường đáp ứng tới
từng nhu cầu của học sinh. Điều này đang được thấy rõ trong kết qủa của NAPLAN 2016. Trường chúng tôi đang có
rất nhiều tài nguyên tốt – kể cả vật chất và đội ngũ nhân viên trong việc giảng dạy tiếng Anh.
Năm nay chúng tôi có 2 giáo viên dạy tập đọc, với 16 em học sinh theo chương trình này và cũng có một giáo viên
kèm văn từ lớp mẫu giáo tới lớp 6. Chúng tôi cũng có một giáo viên kèm Toán với tổng cộng 14 em học sinh từ lớp 2,
3 và 4 là những em đang ở trong chương trình này. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của công nghệ trong thế kỷ
21. Công nghệ được sử dụng để hỗ trợ trong chương trình giảng dạy và để các em tích cực tham gia. Chúng tôi có
một phòng máy vi tính để giáo viên giảng dạy các em về những kỹ năng liên quan đến công nghệ và học sinh có cơ
hội sử dụng những kỹ năng này trong lớp học. Trong mỗi lớp học có một số máy vi tính bàn / máy tính Mac, iPad,
máy tính xách tay và các công cụ công nghệ thông tin khác để hỗ trợ học sinh trong học vấn.

Giáo Lý
Tại Trường Holy Eucharist, Giáo lý là trung tâm điểm của chương trình giảng dạy của chúng tôi. Thông qua các sinh
hoạt theo tôn chỉ của trường, chúng tôi tiếp tục xây dựng một môi trường học hỏi được dựa trên Kinh Thánh, truyền
thống, phụng vụ và đời sống. Chúng tôi cung cấp cho các em cơ hội để phát triển về mặt tinh thần, thể chất, trí tuệ và
cảm xúc trong cuộc hành trình đức tin của các em. Chúng tôi hiểu rằng học sinh của trường đến từ nhiều nguồn gốc
khác nhau và đa tín ngưỡng vì vậy chúng tôi mong sao đức tin của mỗi em sẽ phát triển theo gia đình và cộng đồng
tôn giáo của các em.

Giáo Dục và Học Hỏi
Chúng tôi cố gắng giúp các em học sinh đạt được tiềm năng vốn có của mình. Mục đích của chúng tôi là giúp cho các
em có trách nhiệm với việc học của mình đồng thời cung cấp cho các em với những cách thức và kỹ năng để chuẩn
bị cho một thế giới luôn thay đổi. Mục đích của cộng đồng học tập của chúng tôi nhằm cung cấp một chương trình
giảng dạy cá nhân với chủ đích và xác thực; đáp ứng tới các nhu cầu và kinh nghiệm của mỗi em.

An Sinh của Học Sinh
Chúng tôi hiểu và tôn trọng những khác biệt cá nhân và có bao gồm tất cả các học sinh. Sự liên kết và cố gắng của
học sinh viên sẽ được tăng cường qua những chương trình giáo dục có chất lượng với nhân viên chuyên nghiệp. Tại
trường học của chúng tôi, chúng tôi nhằm để cung cấp một môi trường sáng tạo nơi mà tất cả học sinh có thể phát
triển trí tuệ, cảm xúc, nghệ thuật và tiếp giao để phát huy tối đa tiềm năng của họ. Kinh nghiệm này cung cấp sự ham
học, phát triển học tập, khám phá nghệ thuật và những khả năng thu nhận để trở thành công dân tiêu biểu.

Cộng Đồng trong Trường
Tại Trường Holy Eucharist, chúng tôi tin rằng sự hợp tác chặt chẽ với gia đình là một sự đóng góp rất lớn trong việc
giáo dục của mỗi em. Là cộng tác viên, chúng ta chia sẻ trách nhiệm cho sự thành công của con em chúng ta và
muốn bạn biết rằng chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm này. Chúng tôi biết vai trò của chúng tôi
rất là quan trọng và chúng tôi thực hiện việc này một cách nghiêm túc, luôn luôn tìm cách cải thiện môi trường giảng
dạy và học tập của chúng tôi. Trong vài năm qua, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ hơn với từng gia đình trong trường,
chia sẻ công việc học tập và cung cấp cơ hội cho các gia đình để phát triển sự hiểu biết sâu hơn về việc học tập ở
trường. Nghiên cứu quốc tế đã cho chúng ta biết rằng, khi gia đình và nhà trường phối hợp chặt chẽ, và hiểu biết lẫn
nhau, học tập của các em sẽ được cải thiện. Chúng tôi đã nhằm phát triển sự liên kết chặt chẽ hơn giữa nhân viên và
gia đình, khám phá những cách thức mới để giao tiếp với gia đình và cùng nhau làm việc. Chúng tôi nhằm giúp mỗi
em phát triển một cách toàn diện để học hỏi và sẵn sàng cho thế giới luôn thay đổi.

Cắm Trại và Tham Quan
Trường Holy Eucharist tin rằng đi tham quan và các buổi cắm trại sẽ tăng cường khả năng học tập của học sinh.
Những kinh nghiệm này cung cấp cơ hội cho học sinh để thêm phần hiểu biết của mình bằng cách quan sát trực tiếp,
thu thập thông tin và / hoặc học tập dựa trên sự tìm tòi. Chuyến tham quan sẽ được định nghĩa là bất kỳ sinh hoạt do
nhà trường tổ chức để đưa các học sinh ra ngoài trường. Điều này bao gồm những buổi tính tâm, Những ngày suy
niệm, những buổi cắm trại và các hoạt động tông đồ có liên quan đến các em rời khỏi trường.
Cắm Trại
Tại trường Holy Eucharist, chúng tôi có một chính sách cắm trại. Các sinh hoạt ở mỗi khối lớp theo tuần tự và giúp
cho các em tính tự lập qua các sinh hoạt của trường, để chuẩn bị cho các buổi cắm trại ở ngoài trường. Đây là:
Mẫu Giáo
Buổi ăn sáng ở trường.
Lớp 1
Bữa ăn tối ở trường
Lớp 2
Bữa ăn sáng và ăn tối ở trường
Lớp 3
Ngủ qua đêm ở trường
Những buổi cắm trại của lớp 4, lớp 5 và 6 đã được thành lập để đem lại và khuyến khích những thái độ và kỹ năng
khác nhau của các em. Đây là:
Lớp 4 Cắm trại qua đêm ở thành phố
Lớp 5 Cắm trại 2 đêm ở rừng
Lớp 6 Cắm trại 2 đêm ở bờ biển
Tham Quan
Tham quan là một phương pháp rất hiệu quả để có kinh nghiệm học tập trực tiếp và luôn luôn có liên quan đến bài
học thực hiện tại trường. Những chuyến tham quan thường cần co sự giúp đỡ của phụ huynh học sinh. Xin vui lòng
gặp giáo viên chủ nhiệm nếu bạn muốn giúp.

Những Ngày Trong Học Kỳ của Năm 2018:
Học kỳ 1:
Học kỳ 2:
Học kỳ 3:
Học kỳ 4:

Học Sinh Mẫu Giáo – Lớp 6 bắt đầu
Thứ Hai 5 tháng 2, 2018 – Thứ Năm 29 tháng 3, 2018
Thứ Hai 16 tháng 4, 2018 – Thứ Sáu 29 tháng 6, 2018
Thứ Hai 16 tháng 7, 2018 – Thứ Sáu 21 tháng 9, 2018
Thứ Hai 8 tháng 10, 2018– Sẽ được xác nhận

Giờ Chuông:
8.45 sáng:
8.55 sáng:
9.00 sáng:
11.00 sáng:
11.15 sáng:
2.00 trưa:
3:15 trưa

Mở Nhạc – Giáo viên mở cửa lớp học.
Chuông - Suy niệm và Cầu Nguyện. Điểm danh
Bắt đầu học.
Giờ ăn trưa trong lớp học.
Giờ ra chơi
Chuông – Giờ chơi chiều
Chuông – Tan học.

Kiểm Soát Sân Trường Chước và Sau Giờ Học
Giám sát sân chơi là từ 08:30-09:00 và từ 15:15-15:40 mỗi ngày. Học sinh nên được đến trường từ 08:45 sáng.
Giáo viên chịu trách nhiệm cho học sinh từ 8:30 sáng tới 3:30 chiều. Chúng tôi để nghị tất cả các bậc phụ huynh
không nên để con ở trong sân trường ngoài giờ nêu trên.
Sau giờ học một giáo viên sẽ giám sát đường ngõ dẫn đến đường O'Brien.

Xin Lưu Ý:
Tất cả những ai đến thăm trường xin yêu cầu ký vào 'sổThăm' tại văn phòng trường khi vô sân trường. Xin
yêu cầu người đến thăm đeo 'thẻ thăm' trong thời gian ở trong nhà trường. Thẻ thăm cần được trả lại ở văn
phòng và để người đó ký sổ trước khi rời khỏi khuôn viên nhà trường.
Sau 09:05 sáng lối vào trường là ở Cổng số 1 từ đường Oleander. Tất cả các cổng khác của trường sẽ bị
khóa trong suốt giờ học.

Đón Con về Học:
• Một người được ủy quyền của gia đình cần phải nhận đón học sinh từ lớp Mẫu giáo, lớp Một và lớp Hai. Tất
cả các em khác được phép tự về, trừ khi phụ huynh / người giám hộ có chỉ thị khác
• Khi đón con sớm, phụ huynh cần đến văn phòng trường và nhân viên văn phòng sẽ gọi con của bạn tới văn
phòng với túi của mình để đi về nhà. Tuy nhiên, sau 3 giờ chiều, Phụ huynh / người giám hộ có thể đón con em
mình từ lớp học của các em.

Thông Tin Chung vể Trường
Vắng mặt :
Nếu con của bạn vắng mặt xin vui lòng gọi cho văn phòng nhà trường trong ngày đó sau rồi viết thông báo cho giáo
viên lớp biết và gửi đi với con bạn khi trở lại lớp học.

Dị ứng/ Sốc Phàn Vệ(Dị ứng chết người)/ Suyễn
Nếu con bạn bị Sốc phản vệ, suyễn hoặc bị dị ứng, bạn cần thông báo cho văn phòng nhà trường biết. Tin này rất là
quan trọng cho trường học để giữ trong hồ sơ y tế. Kế hoạch quản lý y tế có sẵn tại văn phòng trường để bạn có thể
điền vào hoặc truy cập trên trang mạng của trường.

Nghệ thuật
Tất cả học sinh lớp mẫu giáo sẽ cần một áo khoác để vẽ (một chiếc áo cũ là tốt nhất). Áo này là để mặc khi các em vẽ
tranh. Xin hãy ghi/thêu tên của con bạn trên áo khoác vẽ của mình.

Buổi Họp Toàn Trường
Mỗi hai tuần trường Holy Eucharist có một buổi họp toàn trường vào thứ Năm từ 14:30 tại hội trường. Xin mời tất
cả phụ huynh đến để đón xem các em nhận giải thưởng, nghe về tin tức chung của trường, xem các em biểu
diễn và thuyết trình bởi nhóm lãnh đạo học sinh.

Bộ Hồ Sơ Kiểm Tra/ Đề Tài Tóm Lược
Trong năm 2016 Trường Holy Eucharist bắt đầu Bộ Hồ Sơ Kiểm Tra từ các lớp Mẫu Giáo – lớp 6 cho tất cả học sinh
trong đó bao gồm đề tài tóm lược và các bài mẫu.
● Đề tài tóm lược được cung cấp cho phụ huynh / người giám hộ với một bản tóm tắt về những gì đang được dạy
trong học kỳ trong tất cả các lĩnh vực của chương trình giảng dạy. Bản đề tài tóm lược được trao về nhà vào đầu
mỗi học kỳ trong Bộ hồ sơ và phụ huynh cần kiểm duyệt và ký tên để gửi lại cho trường.
● Những bài mẫu được thu thập để là bằng chứng về những gì con bạn đã được học. Những bài mẫu này hỗ trợ
cho những gì đã được đề ra trong bảon tóm lược. Xin phụ huynh đưa ra nhận xét (trên tấm bìa trong bộ hồ sơ)
sau khi xem qua bài làm của con em mình và xin ký tên xác nhận là đã kiểm qua bài làm trong bộ hồ sơ này.

Nhóm ăn Sáng
Trường Holy Eucharist có nhóm ăn sáng từ 08:15 đến 08:45 mỗi sáng cho những em không có cơ hội ăn sáng trước
khi đến trường.Tất cả học sinh đều được hoan nghênh.

Căn tin
Bạn có thể đặt mua đồ ăn cho con bạn mỗi ngày ở căn tin trường. Xin quí vị đặt đồ ăn trưa trước 09:30 sáng.

CareMonkey
CareMonkey là một hệ thống có thể được sử dụng trên điện thoại với mạng, iPad hoặc máy vi tính để bạn nhập các
thông tin về sức khỏe của con mình, những thông tin y tế và các đơn về Dị ứng / Suyễn vv Đây cũng là nơi cho phép
nhà trường để gửi cho bạn đơn điện tử để đi tham quan / đi cắm trại mà bạn sẽ có thể cho phép từ máy di động của
bạn thay vì điền vào giấy tờ. Xin liên lạc văn phòng nếu muốn biêt thêm chi tiết.

Sự An Toàn của Trẻ Em – Chứng Chỉ 870
Tất cả các trường học đăng ký tại tiểu bang Victoria cần phải cho thấy rằng họ có kế hoạch, thủ tục, chính sách và hệ
thống ở trường thực hiện theo 7 tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em ở Victoria tuân theo chiếu chỉ 870 của chính phủ.
Trường Holy Eucharist rất là tự hào về điều trường của chúng ta đang đứng đầu trong lĩnh vực an toàn của học sinh.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về chính sách an toàn cho học sinh, Bản Cam kết của trường hoặc Quy tắc đối xử xin
vui lòng truy cập vô trang mạng của trường http://www.hestalbanssth.catholic.edu.au/. Bạn cũng có thể đến văn
phòng nhà trường để xem những chính sách này.

Trung Tâm Cộng Đồng
Trường của chúng ta có một phòng cộng đồng và là nơi mà tất cả các bậc phụ huynh được hoan nghênh đến thăm.
Trường thường hay tổ chức các buổi thông tin dành cho phụ huynh và những sinh hoạt khác trong phòng cộng đồng
trong suốt năm học. Những sinh hoạt này được thông báo trong bản tin của trường / lịch học và thư mời. Xin hẹn gặp
các bạn ở đây.

Chính Sách Kỷ Luật:
• Trường có 6 quy tắc nhất định cho toàn trường. Những quy tắc này được trưng bày trong từng lớp học.
• 6 quy tắc cho toàn trường như sau:

Lắng nghe khi có người phát biểu

Làm Theo Chỉ Dẫn

Đi Đứng Cẩn Thận

Nói Chuyện Lễ Phép

Đừng Đụng Đến Người
Khác

Tôn Trọng Môi Trường và
Tài Sản của Mọi Người

Quần Áo Thêm
Xin mang một túi quần áo thêm để trao cho các giáo viên lớp mẫu giáo đề phòng gặp phải trường hợp khi cần đến.
Túi này sẽ gồm có thêm vớ và đồ lót. Bộ quần áo này nên được để trong một bao ly lông với tên của con bạn trên đó.

Bài Làm và Sách Đọc ở Nhà:

• Bài làm ở nhà chỉ có từ thứ hai tới thứ Năm
Mẫu Giáo – Lớp 1

Đọc – 10 phút mỗi tối.
Tập đọc những chữ hay sử dụng

Lớp 2

Sẽ cho bài làm ở nhà. Gồm có bài đọc.
Nên – đọc 15 phút tối đa mỗi tối

Lớp 3-4

Sẽ cho bài làm ở nhà. Gồm có bài đọc.
Cần có chữ ký của phụ huynh.
Nên – đọc 20 phút tối đa mỗi tối

Lớp 5-6

Sẽ cho bài làm ở nhà. Gồm có bài đọc.
Cần có chữ ký của phụ huynh.
Nên – đọc 30 phút tối đa mỗi tối

Lưu ý:
Các sách đọc ở nhà cần được mang đến trường mỗi ngày. Phụ huynh / người giám hộ cần phải
ký tên và / hoặc viết nhận xét trên tờ giấy nhận đọc. Các sách đọc ở nhà sẽ được thay đổi mỗi ngày (chỉ
trong trường hợp nhận ký bởi phụ huynh / người giám hộ). Nếu các học sinh đang đọc tiểu thuyết, các em
cần phải mang theo cuốn sách của mình đến trường mỗi ngày và ký nhận của phụ huynh / người giám hộ.

Những Ngày Nghỉ
Có ít nhất một ngày nghỉ ở mỗi học kỳ dành cho nhân viên có cơ hội trau dồi nghiệp vụ chuyên môn. Bạn sẽ được
thông báo trong lịch học hàng tháng hoặc bản tin của trường.

Học Sinh Đi Trễ:
Tất cả học sinh đi học trễ phải đi cùng với phụ huynh của mình đến văn phòng trường để lấy phiếu đi trễ giao cho
giáo viên chủ nhiệm.

Thư Viện/ Túi Mượn Sách
Thư viện là một phần không thể thiếu được của chương trình giáo dục của trường. Mỗi lớp được phân công một giờ
mỗi tuần trong thư viện để mượn sách. Sách chuyện và tài liệu mới đều được mua cho thư viện mỗi năm. Xin hãy
khuyến khích con bạn sử dụng túi mượn sách của các em ở trường nếu các em muốn mượn và xin giữ gìn sách
cẩn thận khi các em mang về nhà đọc.

Đồ Vật Để Quên
Những đồ vật để quên sẽ được gửi đến văn phòng trường. Hoan nghênh qúy phụ huynh đến để tìm những đồ để
quên. Chúng tôi cố gắng hết sức để tìm chủ nhân của những món đồ này. Xin hãy ghi tên của con mình trên quần
áo của các em.

Sổ Đọc
Tất cả các học sinh lớp mẫu giáo được nhận một túi đựng sách ở học kỳ 2 để mang sách đọc về nhà. Túi đựng sách
này được các em giữ dìn để sử dụng từ lớp mẫu giáo đến lớp 6.

Bàn về Học Bạ/ Buổi Họp giữa Phụ Huynh và Giáo Viên
Buổi Họp Tối với Giáo Viên
Buổi tối gặp mặt với giáo viên sẽ được diễn ra vào đầu học kỳ 1. Buổi họp này cho phụ huynh cơ hội để trao đổi tin
tức quan trọng về con và gia đình của mình với giáo viên lớp.
Bàn về Học Bạ/ Buổi Họp với Giáo Viên
Buổi họp với giáo viên sẽ được tiến hành vào tháng Sáu / Bảy và có kèm theo học bạ và các bài làm trong bộ hồ sơ
kiểm tra. Học bạ cuối năm sẽ được gửi về nhà vào tháng 12.

Lịch Học/ Bản Tin Nhà Trường
Một lịch học sẽ được phát ra trước đầu mỗi tháng để thông báo cho các phụ huynh về những sinh hoạt sắp tới.
Bản tin của trường sẽ được phát hành hàng tuần. Bản tin bao gồm những điều thông báo của thầy hiệu trưởng và
những chi tiết về những gì đang xảy ra trong trường học. Điều quan trọng là bạn nên theo dõi bản tin hàng tuần. Bản
tin sẽ được dịch sang tiếng Việt mỗi tuần và gửi về nhà cho những gia đình cần đọc.

Qua Đường đi đến Trường
Chỗ dành cho học sinh qua đường để đến trường ở phía trước của trường được giám sát mỗi buổi sáng và buổi
chiều bởi ‘Người cầm bảng STOP'. Xin hãy khuyến khích con bạn sử dụng lối đi này khi băng qua đường.

Học Phí
Học phí sẽ được gửi về trong học kỳ 1, 2 và 3. Học phí được tính cho từng gia đình.
Học phí cho mỗi em sẽ được gửi về trong học kỳ 1. Lệ phí này được tính cho từng học sinh và nó bao gồm chi phí
sách và những buổi tham quan của các em.
Học phí ghi danh lại sẽ được gửi về trong học kỳ 3. Lệ phí này cần được thanh toán nếu con bạn tiếp tục học tại
trường vào năm sau. Sau đó lệ phí này sẽ được trừ vào học phí của năm sau.
Bất cứ gia đình nào đang tính đi chơi ở nước ngoài trong năm học vẫn cần phải trả đủ học phí cho cả năm.
Xin hãy thông báo cho văn phòng nhà trường nếu con của bạn được đi chơi ở nước ngoài.

Dịch Vụ Y Tế ở Trường
Tất cả các em lớp mẫu giáo sẽ được kiểm tra sức khỏe bởi dịch vụ y tế ở trường với sự đồng ý của phụ huynh. Em
nào có vấn đề với sức khỏe sẽ được theo dõi thêm.

Đồng Phục
●
Đồng phục của chúng ta là một phần quan trọng của bản sắc của chúng ta là một trường Công
Giáo. Đây cũng là điểm để học sinh có một niềm tự hào về bản thân của mình, tự nhận thấy mình thuộc về
nhà trường và hỗ trợ trong việc phát triển lòng tự hào đang đại diện cho trường mình. Các vấn đề về bình
đẳng, sức khỏe và sự an toàn cũng là những yếu tố góp phần vào việc thành lập ra chính sách đồng phục.
● Tất cả học sinh cần phải mặc đồng phục chỉnh tề ở mọi thời điểm. Nếu học sinh nào không mặc đồng phục
đúng theo qui định em đó cần phải có giấy viết từ phụ huynh giải thích lý do tại sao lại không mặc đồng
phục.
● Em nào không mặc đồng phục đúng theo qui định, sẽ được nhận một lá thư thông báo cho phụ huynh /
người giám hộ. Lá thư này cần phải có chữ ký của phụ huynh / người giám hộ và nộp lại cho trường. Tên
của học sinh đó sẽ bị ghi lại tại văn phòng trường.
● Xin hãy theo dõi nội qui về đồng phục được liệt kê dưới đây.
Nữ Sinh – mùa Hè:

Váy ô vuông đỏ đậm
Vớ trắng/ Giầy đen
Áo len lạnh với phù hiệu của trường
Mũ đồng phục– Ở học kỳ 1 và học kỳ 4

Nam Sinh – mùa Hè:

Quần sọt xám
Áo mầu vàng với phù hiệu của trường
Vớ xám / Giầy đen
Áo len lạnh với phù hiệu của trường
Mũ đồng phục– Ở học kỳ 1 và học kỳ 4

Nữ Sinh- mùa Đông

Váy yếm ô vuông đỏ đậm hoặc quần dài đỏ đậm
Áo mầu vàng với phù hiệu
Giầy đên / Vớ trắng
Áo len lạnh với phù hiệu của trường

Nam Sinh – mùa Đông: Quần dài xám
Áo mầu vàng với phù hiệu
Vớ xám / Giầy đen
Áo len lạnh với phù hiệu của trường
Đồng phục thể thao:

Quần sóc đỏ đậm
Áo chui đầu đỏ đậm với phù hiệu của trường trên áo
Áo mầu vàng với phù hiệu của trường
Vớ trắng và giầy thể thao

Lưu ý: Tất cả học sinh và nhân viên bắt buộc phài đội mũ ở học kỳ 1 và học kỳ 4.
Xin tham khảo chính sách đồng phục của trường Holy Eucharist
Đồng phục có thể mua ở:
PSW
Số 2, 51-53 Westwood Drive
Ravenhall (Deer Park)
Phone: 9768 0342

Chăm Sóc Ngoài Giờ Học
Trường tiểu Holy Eucharist có cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học.
Trước giờ học, sau giờ học và chăm sóc hè.
Địa điểm:
Ở hội trường và hoạt động mỗi ngày đi học.
Giờ:
Trước giờ học: Từ 7.00 sáng – 8.34 sáng
Sau giờ học: từ 3.15 chiều tới 6.00 chiều.
Chăm sóc hè bắt đầu từ 7.30 sáng – 6.00 chiều
Mỗi gia đình cần phải đăng ký trước nếu muốn con mình tham gia chương trình. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:
Cô Kelly Triantafillidis theo số 0402 390 969.

