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A Prayer to Begin the                    
New School Year 

                     

 

 

 

Lord Jesus, we ask for Your help as 
we begin this new school year. Allow 
us to experience Your presence in the 

many blessings                            
You put before us.                           

Open our eyes to the new challenges 
and exciting opportunities that this 

new school year brings.                     
Open our heart and mind to new 

friends and new teachers.                   
Give us a generous spirit to be 

enthusiastic with our studies and 
courage to accept new opportunities. 

Help us to be attentive to one another 
and let us experience Your presence 

in our new friends.                              
Jesus, inspire us to do our best this 

year! Amen 

 

Thông báo từ Hiệu Trưởng 
Kính gửi các bậc phụ huynh / người chăm sóc, 
 
Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại và năm 
nay hứa hẹn sẽ là một năm với nhiều điều rất thú 
vị tại Holy Eucharist.Tôi hy vọng quý vị đã có một 
kỳ nghỉ tuyệt vời và một khởi đầu tuyệt vời cho 
năm mới. 
 
Một sự chào đón đặc biệt cho tất cả các gia đình 
mới và trẻ em của lớp chuẩn bị của chúng tôi, tôi 
chắc chắn quý vị sẽ thấy trường chúng tôi là một 
nơi rất cởi mở và thú vị. 
 
Các em đã ổn định lớp học và vô cùng phấn 
khích khi được trở lại trường. Tôi xin chào mừng 
các nhân viên mới của chúng tôi Mikaela Borg 
Lớp 1, Gwen Smilelin Lớp 1, Kathryn Barrie Lớp 
2, Nancy Johnson Lớp 3, Thầy dạy âm nhạc 
Damian O’Bree và Charise Gibbs trưởng nhóm 
ngôn ngữ học. Tôi chúc họ những điều may mắn 
nhất cho năm 2019. 
 
Đã có một vài vấn đề nhỏ với phụ huynh khi đăng 
ký bữa ăn trưa cho các em học sinh trước khi bắt 
đầu vào học. Tất cả các phiếu đăng ký ăn trưa 
cần phải được đặt trong hộp đăng ký bữa ăn trưa 
tại lớp học vì đã có nhiều sự nhầm lẫn khi đến 
giờ ăn trưa. Căng tin sẽ mở cửa lúc 8:55 sáng 
mỗi sáng. 
 
Tết Nguyên đán được tổ chức tại Giáo xứ vào tối 
thứ Hai và cộng đồng châu Á đã chào đón vào 
Năm mới năm con heo vàng. Tôi xin chúc tất cả 
các gia đình của nhà trường một Tết Nguyên đán 
thật hạnh phúc và thịnh vượng. 
 
Tôi mong được cùng với quý vị để cùng hỗ trợ và 
cung cấp một nền giáo dục tốt nhất có thể cho 
các em học sinh. 
 
Cầu Chúa ban bình an. 
 

 
 
 
 
Mr. Jeffrey Parker 
Principal 
jparker@hestalbanssth.catholic.edu.au		

 

  NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG THÁNG HAI NĂM 2019  
 

  

 

Thứ bảy 9 /CN 10 
 

Thứ hai 11 
 

Thứ ba 12 
 

Thứ Tư 13 
 

Thứ năm 14  
 

Thứ sáu 15 Thứ bảy16/CN17 
 

Thứ hai 18  

5th Sunday in 
Ordinary Time 

(Year C) 

 
� Lớp Preps tan 

học 3:15pm từ 
hôm nay 

           
�Lớp Preps nghỉ 

 
� Ngày thánh lễ  
đầu tiên của  
năm lúc 9am.  
 
 
 

 
 
	

6th Sunday in 
Ordinary Time 

(Year C) 
 

�	Bảng câu hỏi 
về sức khỏe 
của học sinh 
lớp Preps đến 
hạn nộp trả về 
trường 
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 LEARNING AND TEACHING 
 

CHÀO MỪNG 
Chào mừng  một năm học mới tại Holy Eucharist. Học sinh của chúng tôi đã ổn định vào lớp học mới của các em và các giáo viên 
cũng đã hướng dẫn các quy tắc lớp học và đã đặt định hướng cho các em.  
 
Tất cả chúng tôi đều mong muốn hợp tác với quý vị và  các em trong năm học 2019 này. Chúng tôi nhận ra rằng để cho học sinh đạt 
được thành công, các em cần sự hỗ trợ từ cả cộng đồng, gia đình và trường học. Chúng tôi biết rằng một mối quan hệ hợp tác chặt 
chẽ với quý vị sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đối với việc học tập của các em. Là một phần trách nhiệm với các em, chúng tôi chia sẻ 
trách nhiệm về thành công của các em và muốn quý vị hiểu rằng chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm đó của 
mình. 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chương trình giảng dạy tại Holy Eucharist , vui lòng đến và gặp tôi (Michael 
Bonnici). 
 

THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH VỀ VIỆC VẮNG MẶT CỦA HỌC SINH 
Việc xem xét Hướng dẫn về việc tham gia học tập tại các trường học đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Victoria thiết lập trong 
Kỳ 4, 2017. Là một phần Hướng dẫn về việc tham gia học tập hiện nay quy định rằng: "trường học phải có trách nhiệm liên lạc cho 
phụ huynh / người giám hộ những ngày vắng mặt không giải thích, càng sớm càng tốt,  đối với tất cả các học sinh đến tuổi đi học. 
Những thay đổi về việcTham dự lớp học / Thông báo này sẽ giúp bảo đảm cho trẻ em trong độ tuổi đi học và hỗ trợ trong nghĩa vụ 
chăm sóc học sinh tại các trường học. Những thay đổi trong Hướng dẫn về Sự tham gia đã được giới thiệu vào đầu Kỳ1Năm 2018, 
và các trường học được yêu cầu phải có các hướng dẫn này  và cần được thực hiện vào cuối học kỳ 2 năm 2018. 
Điều đó có nghĩa là gì? 

• Nếu con của quý vị vắng mặt, quý vị (cha mẹ hoặc người chăm sóc) phải gọi điện thoại cho văn phòng của trường 
để giải thích tại sao con của quý vị vắng mặt. 

• Nếu con của quý vị không ở trường từ lúc 9 giờ 15 phút sáng, giáo viên lớp học sẽ thông báo cho văn phòng trường. 
• Nếu phụ huynh / người chăm sóc không liên lạc với nhà trường để giải thích vào ngày đứa trẻ vắng mặt thì nhà trường 

phải cố gắng liên lạc với phụ huynh của học sinh. Nhà trường phải ghi lại sự vắng mặt và lý do cho sự vắng mặt của 
đứa trẻ. 

Nếu con tôi trễ học thì sao? 
• Nếu con của quý vị trễ học, các em sẽ phải báo cáo với văn phòng. Học sinh lớp chuẩn bị cho đến lớp 2 cần phải được 

đưa vào văn phòng bởi người lớn. Học sinh sẽ được cấp thẻ màu da cam như là một dấu hiệu cho thấy rằng sự tham 
gia của họ đã được ghi lại là 'muộn cho các trường học'. Các học sinh trong Lớp Chuẩn bị đến Lớp 2 sẽ phải được cha 
mẹ / người giám hộ đưa đến cửa lớp học. Đứa trẻ sau đó sẽ đưa thẻ màu cam cho giáo viên lớp học. 

• Nếu trẻ trễ và đi học mà không có thẻ màu cam, giáo viên phải gửi chúng đến văn phòng, nếu không việc đi học muộn 
sẽ không được ghi lại. 

Nếu tôi cần phải đón con tôi trước 3:15 chiều thì sao? 
• Nếu cha mẹ cần phải đón con mình trước 3:15 chiều, phụ huynh sẽ phải báo cáo với văn phòng. Học sinh sẽ được 

nhân viên tại   văn phòng gọi tới cùng với túi của các em. Nếu con của quý vị đang tham gia Thể thao / Nghệ thuật / 
ICT, thì cha mẹ sẽ được cấp một thẻ ủy quyền trắng để trao cho giáo viên. Nhân viên văn phòng sẽ ghi lại những 
người về  sớm trong thời gian đi học. 

• Nếu cha mẹ / người giám hộ muốn đón con sau 3 giờ chiều, họ sẽ cần phải lấy thẻ xanh từ văn phòng. Nếu cha mẹ không có 
thẻ xanh thì giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn quý vị lên văn phòng để nhận thẻ . 

 

ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ 
 

Tất cả học sinh ở Trường holy Eucharist sẽ có một hồ sơ định hướng và đánh giá. hồ sơ này cho phép giáo 
viên đưa ra cách giảng dạy và giúp phụ huynh có thể biết thêm về công việc của con em mình. 
Hồ sơ Đánh giá này sẽ được gửi về nhà vào đầu và cuối mỗi học kỳ. 
Vào đầu mỗi học kỳ, hồ sơ sẽ chứa một Giáo án chi tiết. 
 Đề cương 

• Đề cương chi tiết có một bản tóm tắt về những gì sẽ được thực hiện trong năm học của con 
quý vị, tất cả các chương trình giảng dạy cho học kỳ đó. 

• thời gian Đề cương  sẽ được gửi về nhà vào đầu mỗi học kỳ trong hồ sơ Đánh giá và phụ 
huynh sẽ đọc và ký tên. Đề cương sẽ có một thời hạn cần phải được trả lại cho trường. 

Vào cuối mỗi học kỳ, hồ sơ sẽ chứa Mẫu làm việc (bằng chứng). 
Mẫu làm việc 

• Trong suốt học kỳ, giáo viên sẽ thu thập các mẫu công việc của các em. Những mẫu này được thu thập như bằng chứng về 
thành tích của các em và như một chỉ dẫn cho những gì đã được giảng dạy.   

• Các mẫu thu thập cũng đúng với những gì đã được ghi nhận trong tờ Định hướng 
Các mẫu công việc được giáo viên kiểm tra  và có những ý kiến để hỗ trợ học sinh. 
Cha mẹ được yêu cầu xem qua Hồ sơ Đánh giá cùng với con của mình. Phụ huynh được yêu cầu viết lời bình luận tích cực 
vào khoảng trống đã cung cấp (trên trang bìa màu vàng) và ký tên vào đó. 
Các định hướng dài hạn / hồ sơ đánh giá sẽ được gửi về nhà vào Thứ Sáu 22 Tháng Hai và cần phải được hoàn lại vào Thứ Tư, 
27 Tháng Hai. 
 

 

CAM KẾT ĐỐI VỚI AN TOÀN DÀNH CHO TRẺ EM 

Tất cả hồ sơ đánh giá sẽ cung cấp một bản sao Cam kết của holy Eucharist về An toàn Trẻ em bằng tiếng 
Anh và tiếng Việt. Mục đích của bản cam kết củatrường Holy Eucharist là chứng minh cho cam kết mạnh mẽ 
của chúng tôi đối với sự chăm sóc, an toàn và phúc lợi của tất cả học sinh tại trường của chúng tôi. Đó là 
phác thảo các chính sách, thủ tục và phương cách được phát triển để giữ an toàn cho học sinh khỏi bị tổn hại, 
bao gồm tất cả các hình thức lạm dụng trẻ em trong môi trường học đường, mạng thông tin, và các địa điểm 
khác do nhà trường cung cấp. 
Cam kết này bao gồm các yêu cầu về luật pháp liên quan trong tiểu bang Victoria, bao gồm các yêu cầu cụ 
thể của Tiêu chuẩn An toàn Trẻ em Victoria được đề cập trong Bộ luật số 870. Bản cam kết này áp dụng cho 
nhân viên nhà trường, giáo viên, bao gồm có cả tình nguyện viên. 
Tất cả các nhân viên hiện tại và tương lai tại Trường tiểu học Holy Eucharist sẽ phải đọc và ký một bản sao Cam kết của 
Nhà trường về An toàn Trẻ em cũng như Quy tắc ứng xử trong nhà trường. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả phụ huynh và 
người chăm sóc đọc và ký bản  Cam Kết về An Toàn Trẻ Em trong hồ sơ Đánh giá. Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui lòng liên 
hệ với tôi (Michael Bonnici) tại văn phòng trường. 

M	Bonnici	–	Learning	and	Teaching/Deputy	Principal	

 



HOLY EUCHARIST SCHOOL NĂM 2019 – LỚP PREP VÀ LỚP 1 
Năm nay chúng ta có 72 em học sinh lớp chuẩn bị tham gia học tập tại Holy Eucharist. Để đáp ứng phù hợp cho tất cả các em học 
sinh này và để phục vụ cho các nhu cầu cá nhân của từng em, các buổi  học của lớp chuẩn bị sẽ không được phân lớp và giáo viên 
cho đến ngày thứ sáu 15 Tháng Hai. Điều này sẽ cho phép các giáo viên của khối lớp chuẩn bị tìm hiểu về học sinh và phân phối 
đều các em học sinh trên bốn lớp theo đúng nhu cầu của các em. Từ ngày 11 tháng 2 học sinh khối Chuẩn bị sẽ bắt đầu học lúc 
8:55am cho đến 3:15pm. quý vị ghi nhớ đưa và đón các em tại hội trường của nhà trường. Xin chú ý  rằng học sinh lớp Chuẩn bị 
không đi học vào các Thứ Tư trong tháng Tháng hai. Mũ đồng phục khi đi học là bắt buộc trong  Học Kỳ 1 và Học kỳ 4. 
HỌP PHỤ HUYNH 
Để giúp chúng tôi kết nối tốt hơn với con của quý vị trong việc học và phát triển con của quý vị một cách toàn diện, chúng tôi cần liên 
kết quý vị với tư cách hợp tác trong giáo dục. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện giữa phụ huynh và giáo viên vào 
Thứ Tư, 13 tháng 3 năm 2019 từ 12:10 đến 6 giờ chiều. Học sinh sẽ kết thúc ngày học vào 12 giờ chiều ngày hôm đó. 

Trong cuộc họp này, giáo viên của con quý vị sẽ hỏi những câu hỏi nhằm cung cấp cho giáo viên thông tin để giúp con quý vị. ví dụ 
như: nơi sinh của con quý vị, ngày đến Úc, ngôn ngữ đầu tiên được nói, vv Cuộc trò chuyện giữa phụ huynh và giáo viên sẽ diễn ra 
khoảng 10 phút - chỉ cần đủ thời gian để quý vị và giáo viên của con quý vị gặp và giao tiếp. 
Tuần tới quý vị sẽ có yêu cầu chọn thời gian  thích hợp cho quý vị và được yêu cầu trả lại cho giáo viên của con quý vị. 

Cuộc trò chuyện giữa phụ huynh và giáo viên là một cơ hội tuyệt vời để giao tiếp với giáo viên của con qúy vị và nghe về cách con 
quý vị đã ổn định vào lớp học mới của các em. Tuy nhiên, đây cũng là một cách tuyệt vời để thảo luận về bất kỳ mối quan tâm hoặc 
câu hỏi liên quan đến con của quý vị. Điều quan trọng là quý vị  dành thời gian để suy nghĩ về những điều quý vị muốn thảo luận với 
giáo viên của con quý vị, hãy đảm bảo quý vị tận dụng tối đa thời gian của quý vị được phân bổ.	
NGÔN NGỮ KHÁC TIẾNG ANH (LOTE) – TIẾNG TRUNG 
Học ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh thông qua trương trình học đọc, viết và giao tiếp của các em. Đây cũng là cơ hội các em được 
tìm hiểu về bản chất của ngôn ngữ, văn hóa và các quá trình giao tiếp. 
 
Năm nay tại Trường Holy Eucharist, tiếng Trung (tiếng Quan Thoại) sẽ được dạy từ Lớp Chuẩn bị đến Lớp 6. Tiếng Quan thoại cũng 
được dạy tại các trường trung học lân cận nơi học sinh có thể tiếp tục học về ngôn ngữ và văn hóa. 
 
Học thêm một ngôn ngữ tại trường học, giúp học sinh mở rộng tầm nhìn về xã hội, văn hóa và cơ hội tìm việc làm trên thế giới ngày 
càng liên kết và phụ thuộc lẫn nhau (Giáo trình của Victoria, 2019). 
 
Mục đích của việc có thêm một ngôn ngữ ở trường là để cho phép học sinh: 
• giao tiếp bằng ngôn ngữ các em đang học 
• hiểu biết về mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và học tập 
• phát triển khả năng liên văn hóa 
• hiểu mình như một người giao tiếp. 
 
Xin lưu ý rằng tiếng Việt được dạy tại trường vào cuối tuần. Chương trình này nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên duy trì ngôn ngữ đầu 
tiên của họ. Tuy nhiên, có thêm một ngôn ngữ như tiếng Quan thoại, cho phép học sinh phát triển khả năng liên văn hóa của các em, 
bao gồm hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng và khác biệt, và cởi mở với những trải nghiệm và quan điểm khác nhau (Giáo trình của 
Victoria, 2019). 
TRƯƠNG TRÌNH Y TẾ HỌC ĐƯỜNG 2019  
Tuần trước, tất cả các em học sinh lớp Chuẩn bị nhận được một phong bì từ Chương trình Y tế Trường tiểu học – Của Chính phủ. 
Phong bì này có chứa một bảng câu hỏi về sức khỏe và sự phát triển của con em quý vị. Bảng câu hỏi này được phân phát cho tất 
cả trẻ em tại Victoria tham gia năm học đầu tiên. 
Bảng câu hỏi cho phép quý vị nêu lên bất kỳ mối quan tâm nào quý vị có liên quan đến sức khỏe và sự phát triển của con em quý vị. 
Phụ huynh được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi, ký tên và gửi lại cho giáo viên, ghi nhớ cần niêm phong phong bì. 
Thông dịch viên sẽ có sẵn trong thư viện vào Thứ Ba ngày 13 tháng 2, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều để hỗ trợ phụ huynh hoàn 
thành mẫu đơn. Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc hoàn thành mẫu này, xin vui lòng liên hệ với văn phòng. Tất cả các mãu đơn cần 
phải được trả lại trường trước thứ Sáu ngày 18 tháng 2 năm 2019. Y tá sẽ đến thăm trường vào tháng 3. 
	

LỚP HỌC 2019 
	

																															JUNIOR	SCHOOL	
Lớp	Prep		-Mrs	Mary	James	
																									-Miss	Sharon	Bonnici	

-Miss	Shalini	Dos	Santos	
-Miss	Bianca	Gomez	

	

Lớp	1									-Mrs	Anita	Bison	
																									-Mr	Harry	Herrera		
																									-Miss	Mikaela	Borg	
																									-Mrs	Gwen	Laughlin	
	

Lớp	2									-Miss	Julie	Murnane	
																									-Miss	Kathryn	Barrie	
																									-Miss	Jessica	Kerlin	

	

	
																									MIDDLE	SCHOOL	
Lớp	3							-Miss	Natalie	Kranjec	
																							-Mrs	Nancy	Johnson	
																							-Mrs	Joanne	Stead/	
																							-Mrs	Jackie	Dabal	
	
	
Lớp	4								-Miss	Thilini	Nanayakkara	
																								-Miss	Jacelle	Cablao	
																								-Mrs	Stephani	Ognenovski	

	
	

																					SENIOR	SCHOOL	
Lớp	5				-Mr	Bruno	Pellaschiar	
																				-Miss	Jennifer	Khong	
																				-Mrs	Jo	Dragovic/	
																				-Miss	Erin	McNally		
	
	
Lớp	6				-Mr	Wally	Antonowicz	
																				-Mrs	Hania	Borowik	
																				-Mrs	Vanessa	Shaw	
	

 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG NĂM 2019:  
	

THÁNG	HAI	2019	
Thứ	sáu	ngày	1								-Preps	trong	hội	trường	đến	12:15pm									
																																								-Lớp	Preps	không	học	vào	các	ngày	thứ	tư	hàng	tuần	của	tháng	hai	
Thứ	hai	ngày	4									-	Đêm	hội	đón	giao	thừa	Tết	Nguyên	Đán	tại	sân	trường		
Thứ	ba	ngày	5										-‘Ngày	sử	dụng	Internet	an	toàn’.	
Thứ	sáu	ngày8									-Lớp	âm	nhạc	ABC	bắt	đầu	
Thứ	hai	ngày	11							-	Lớp	Preps	tan	học	lúc	3:15pm	từ	ngày	này	trở	đi	
																																								-Lớp	Preps	không	đi	học	vào	các	thứ	tư	hàng	tuần	của	tháng	hai	
Thứ	năm	ngày	14				-Thánh	lễ	đầu	tiên	của	năm	học	–	Lớp	6	Borowik.	
Thứ	sáu	ngày	22						-Học	kỳ	1	Đình	hướng/	đánh	giá	được	gửi	về	nhà		
Thứ	hai	ngày	25							-Thư	mời	họp	phụ	huynh	được	gủi	về		
Thứ	tư	ngày	27								-Đêm	hội	gia	đình	lúc	5pm-	7pm	
																																								-Hồ	sơ	định	hướng	đánh	giá	đến	hạn	trả	lại	trường	

THÁNG	BA	2019	
	Thứ	hai	ngày	4						-Chụp	hình	lưu	niệm	toàn	trường		
																																						-	Học	sinh	mặc	đồng	phục	mùa	hè	và	đi	giày	đen		
																																						-Lớp	Preps	học	toàn	thời	từ	hôm	nay	
Thứ	ba	ngày	5								-Lễ	tro	Thứ	ba	
Thứ	tư	ngày		6							-Lễ	tro	Thứ	tư		–	Thánh	lễ	lúc	9am	(Ngày	ăn	chay).																										
																																								Ghi	chú:	Không	có	thánh	lễ	của	nhà	trường	ngày	thứ	năm	
Thứ	hai	ngày	11					-Ngày	lao	động	(Public	Holiday)	
Thứ	tư	ngày	13						-Họp	phụ	huynh	-	Học	sinh	tan	học	lúc	12	giờ.																																																																									
Thứ	sáu	ngày	15				-‘Ngày	toàn	quốc	trống	lại	bạo	hành	học	đường’	
Chủ	Nhật	ngày	17		-St	Patrick’s	Day		
Thứ	hai	ngày	18	đến	ngày20							-Lớp	6	đi	cắm	trại	
Thứ	ba	ngày	19							-Ngày	của	thánh	St	Joseph	
Thứ	năm	ngày	21			-Ngày	hòa	hợp	/	Ngày	đa	văn	hóa	
Thứ	hai	ngày	25						-	Lễ	Truyền	tin	của	Đức	Mẹ	Maria	
Thứ	sáu	ngày	29					-Hồ	sơ	định	hướng	đánh	giá	gửi	về	nhà.	

										Mr Michael Bonnici																					
Learning and Teaching/Deputy Principal  
mbonnici@hestalbanssth.catholic.edu.au 
	



  
 

PHÒNG HÀNH CHÍNH 

Học phí 2019 
Học phí cho năm 2019 là $900.00 cho mỗi gia đình.  
Phí phụ cho năm 2019 là $130.00 cho mỗi học sinh. Bao gồm $30.00 phí thể thao 
Phí giã ngoại cho năm  2019 là $35.00 cho mỗi học sinh. 
 

Phí căm trại cho năm 2019 
Lớp  6  phí cắm trại là $100.00 cho một học sinh 
Lớp  5 Phí cắm trại là $90 cho một học sinh 
Lớp  4 Phí căm trại là $45 cho một học sinh 
Bữa ăn sáng của lớp Preps, Bữa ăn tối của lớp 1, Bữa ăn sáng và tối của lớp 2, Buổi ngủ lại qua đêm tại trường của lớp 3 không 
mất phí.  Phí cho các lễ bí tích lớp 3, 4, và 6 đã được bao gồm trong học phí.  
 

Hỗ trợ phí Cắm trại, Thể thao, dã ngoại  
Xin lưu ý rằng nếu quý vị có một học sinh mới bắt đầu học tại trường của chúng tôi và được hưởng hỗ trợ từ Thẻ Chăm sóc Sức 
khỏe hoặc Thẻ Hưu trí hiện tại, quý vị có thể được hỗ trợ từ CSEF từ Chính phủ. Hãy đến văn phòng trường và gặp cô Mandy 
Hương để kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện lãnh nhận không. 
 
Cuộc khảo sát y tế học sinh hàng năm đã được gửi ra vào thứ ba, xin vui lòng điền vào mẫu đơn và gửi lại cho văn phòng càng 
sớm càng tốt. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ cô Mandy Hương theo số 83120900. 
 
Mrs Sue Smart 
Administration/Business Manager 
suessmart@hestalbanssth.catholic.edu.au 
 
CAMP AUSTRALIA  

Chăm sóc trẻ TRƯỚC và SAU giờ học 
Chăm sóc trẻ trước giờ học hoạt động trong khoảng 7h00 - 8h30 sáng. Chăm sóc sau giờ học hoạt động từ 3.15pm -6.00pm. Học sinh lớp 
Preps, Lớp 1 và Lớp 2 sẽ được một Nhân viên của Camp Australia đón vào thời gian đổ chuông. Vui lòng đảm bảo rằng con em của quý vị 
đăng ký trước khi các em tham dự chương trình. Để đăng ký, hãy gọi Camp Australia theo số 1300 105 343 hoặc Kelly theo số 0402 390 
969 để được giải đáp thắc mắc. 
Ms Kelly Triantafillidis 
After School Care Coordinator																																																																																																														 
ktriantafillidis@hestalbanssth.catholic.edu.au 
 

	
ĐÊM HỘI GIA ĐÌNH TẠI TRƯỜNG HOLY EUCHARIST 
 

Đêm hội gia đình của Trường Holy Eucharist thường niên của chúng tôi sẽ được tổ chức tại sân bầu dục của trường vào: Thứ Tư 
ngày 27 tháng 2 năm 2019, từ 5 giờ chiều đến 7:00 tối. 
 

               Chúng tôi sẽ có:  
Ø Lâu đài nhảy miễn phí 
Ø  Xúc xích (có giá $ 2) 
Ø Xe Cà phê 
Ø Đồ uống có sẵn (Có giá $2) 
Ø Cùng nhiều hoạt động khác cho trẻ em 

                                                              
Hãy cùng đến tham dự! Chúng tôi rất mong sẽ gặp gỡ quý vị!  
 

 

 
ICT / QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG 
Quan hệ gia đình và nhà trường 
Cảm ơn các gia đình đã tham dự Cuộc trò chuyện cộng đồng vào cuối năm 2018. 
Chúng tôi đã rất vui mừng khi biết rằng quý vị coi trường Holy Eucharist như một trường học cởi mở. 

• Quý vị coi trọng mối quan hệ giữa nhân viên và giáo viên. 
• Quý vị thêm hiểu công việc giáo viên và nhân viên của chúng tôi đưa vào giáo dục con em quý vị. 
• Quý vị thêm hiểu sự hỗ trợ bổ sung được chúng tôi cung cấp bao gồm hỗ trợ về ngôn ngữ, học chữ và số. 
• Quý vị hài lòng với chương trình Toán học và về chương trình học tập khởi đầu(EYLFIN). 
• Quý vị cảm nhận được tiến trình học tập giảng dạy tại trường 

Chúng tôi lắng nghe ý kiến của quý vị và đã thảo luận về các đề xuất trong các danh mục về truyền thông, an toàn và chương trình 
giảng dạy. Hãy theo dõi để nhận thấy một số ý tưởng của quý vị được thực hiện trong thời gian tới. 
Miss Allison Borg 
Wellbeing/Learning Diversity Leader 
julie@hestalbanssth.catholic.edu.au 

 
 
 

 
 

PÒNG CỘNG ĐỒNG 
Học Tiếng Anh thông qua Nghệ thuật thủ công  
Lớp học giao tiếp Tiêng Anh miễn phí thông qua làm thủ công nghệ thuật. Lớp học quay trở lại vào ngày 6 
tháng hai và diễn ra vào mỗi thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trong khoảng thời gian từ 1.00pm – 3.00pm.  
Liên hệ cô Adella Howard số 0423435331  để có thêm thông tin chi tiết. 
 
Mrs. Adella Howard 
Community Hub 
ahoward@hestalbanssth.catholic.edu.au 
 

 
 


