
THÔNG TIN TỪ PHÒNG HÀNH CHÍNH 
Học phí 

Các gia đình có phí chưa thanh toán cần phải hoàn thành chúng càng 
sớm càng tốt. 
Đăng kí học nối tiếp 

Đăng ký lại cho năm 2020 đã đến hạn. Phí đăng ký lại cho năm 2020 là 
$ 80 mỗi gia đình. Vui lòng trả lại mẫu thông tin và phí đăng kí lại để xác 
nhận trở lại cho năm tới. 
Số tiền này sẽ được khấu trừ lại của khoản học phí của năm tới. Nếu con 
quý vị không trở lại Holy Eucharist vào năm tới, xin vui lòng thông báo 
cho văn phòng trường càng sớm càng tốt vì có nhiều gia đình đang trong 
danh sách chờ đợi của chúng tôi. 
 

Nếu quý vị có thắc mắc xin liên hệ với tôi để sắp xếp một cuộc hẹn. 
Sue Smart 

Administration/Business Manager 
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CÁC NGÀY CẦN GHI NHỚ TRONG THÁNG 10 

Thứ bảy -19 & CN- 20 Thứ hai - 21  Thứ ba - 22 Thứ tư - 23  Thứ năm - 24 Thứ sáu - 25 
Thứ bảy - 26 & CN -

27 
Thứ hai - 28 

29th SUNDAY IN ORDINARY 
TIME - YEAR C 

 
 
 
 
 
 

• Dự án An toàn Mạng 

(Các buổi sinh viên suốt 

cả ngày) 

 
• Phòng khám quần vợt ở 

lớp 2 và lớp 3 

• Văn hóa giáo dục 

cuộc sống ở trường 

 
• Ban giáo dục giáo 

xứ lúc 7 giờ tối trong 

phòng giáo viên 

• Văn hóa giáo 
dục cuộc sống 

ở trường 

• Thánh lễ tại trường: 9 

giờ sáng - Chào mừng tất 

cả 

• Trà buổi sáng ngày của 

ông bà 
• Ngày trọng đại ở trư ờ ng  

St Albans 
Trung học cơ sở (lớp 6) 

• Văn hóa giáo dục cuộc 

sống ở trường 

• Hộ i chợ 
• ngày cho Daniel 
• Danh mục đanh giá 

được gửi về nhà 

30th  SUNDAY IN 
ORDINARY TIME -

YEAR C 

 

• Văn hóa giáo dục 

cuộc sống ở trường 

• Điền kinh quốc gia 

(Sân vận động 

Lakeside, Công viên 
Albert) 
• Quần vợt lớp 2 và 

lớp 3 

 

Holy Eucharist School 
1a Oleander Drive,  
St Albans, VIC 3021. 
Ph: 8312 0900 Fax 9366 8192 
Principal: Mr. Jeffrey Parker 
principal@hestalbanssth.catholic.edu.au  

Deputy Principal: 
Mr. Michael Bonnici  

Holy Eucharist Parish 
Parish Priest-  
Fr. Tuan Anh Do CSsR.   
Assistant Priest:  
Fr Peter Ly Trong Danh CSsR (P) 
9366 1310 
Mass Times 
Saturday: 6pm 
Sunday: 9am, 10.30am, 6pm 
Vietnamese Mass at 12pm 

Tin tức từ hiệu trưởng: 
 

Kính gửi các bậc phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc, 
    Chào mừng quý vị đến với Học kỳ 4, một học kỳ hứa hẹn sẽ có rất nhiều sự kiện và hoạt động thú vị. Đêm qua, 
các giáo viên và học sinh lớp 3 đã ngủ ở trường như một phần của trương trình cắm trại của trường chúng tôi. Các 
học sinh đã có một đêm vui vẻ với nhiều hoạt động thú vị diễn ra.  Trẻ em rất phấn khích khi được ngủ tại trường. 
Tuy nhiên, các em đã dậy rất sớm vào sáng nay trong khi các giáo viên của các em vẫn đang trong giấc ngủ. Tôi 
muốn cảm ơn tất cả các giáo viên đã bỏ thời gian để ở lại và chăm sóc cho các em học sinh. Tôi chắc chắn rằng 
những kinh nghiệm này sẽ có giá trị cho các lần sinh hoạt cắm trại trong tương lai của các em. 

Thứ Sáu tuần trước là một ngày đặc biệt đối với trường của chúng tôi khi các em học sinh khối lớp nhỏ tham gia 
Ngày Hội Thể thao. Các em đã tích cực tham gia vào tất cả các hoạt động và thể hiện một số tài năng thể thao 
tuyệt vời. Xin chúc mừng Nhà Taylor (Xanh lá cây) đã giành chiến thắng. Cảm ơn tất cả các phụ huynh đã tham dự 
và tất cả các nhân viên đã làm việc chăm chỉ hỗ trợ các em. Ngoài ra, một lời cảm ơn to lớn đến cô Christie vì đã 
lên kế hoạch và chuẩn bị cho ngày hội thể thao thành công tốt đẹp. 

Vào thứ Sáu, Đội bóng ném nữ của trường đã giành chiến thắng trong trận chung kết khu vực và bây giờ sẽ cạnh 
tranh trong Giải vô địch quốc gia. Các em đã tập luyện rất chăm chỉ vào các sáng sớm thứ ba và thứ năm và tất cả 
sự chăm chỉ của các em đã được đền đáp. Chúc mừng các cô gái của chúng ta về thành tích của các em đã đạt được 

                                                                 và chúc các em mọi điều tốt đẹp nhất trong các phần thi đấu trong tương lai. Tôi 
                                                                 muốn cảm ơn ông Antonowicz vì đã đào tạo và huấn luyện các cô gái sau khi 
                                                                 tiếp quản từ bà Borowik. 
                                                                 Xin chúc mừng ba cô gái của chúng tôi đã đại diện cho trường tại phần thi điền  
                                                                 kinh. Stephanie Afano, Victoria Daniels và Adut Aywel - Các em đã làm rất tốt. 
                                                                 Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 11, trường sẽ điều hành Hội chợ vì người nghèo hàng 
                                                                 năm để quyên tiền cho các hội. Vào ngày này các học sinh tham gia điều hành 
                                                                 TẤT CẢ các quầy hàng. Năm ngoái chúng tôi đã có một số phụ huynh thiết lập  
                                                                 và bán các mặt hàng và chúng tôi đánh giá rất cao sự đóng góp này từ quý vị. 
                                                                 Tuy nhiên, phần nào đó đã lấy đi việc học và trách nhiệm của học sinh vì các em 
                                                                 đã không tham gia vào việc bán hàng hóa. Nếu quý vị sẵn lòng giúp đỡ, quý vị 
                                                                 có thể trao đổi với giáo viên của các em và tham gia hỗ trợ các em trong                                                                         
                                                                 Quý vị đã có thể nghe đến tin buồn qua các phương tiện truyền thông, về cái 
                                                                  chết của một đứa trẻ trong bãi đậu xe của Trung tâm chăm sóc ban ngày 
                                                                 Vụ tai nạn xảy ra trong khi một bà mẹ đang đón con. Điều này nhắc nhở chúng 

ta                                                                 ta rằng tất cả chúng ta cần phải cảnh giác khi đón và đưa con trẻ.  
. 
 
                                                                          

                                                                                                                                 Mr Jeffrey Parker 
                                                                                                                                                                         Hiệu trưởng 

 
. 
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TWENTY-NINTH SUNDAY 
IN ORDINARY TIME  -  YEAR C 

 
Gospel 

A reading from the holy Gospel according to Luke 
(Lk 18:1-8) 

 

God will see those who cry to him vindicated. 
Jesus told his disciples a parable about the need to 

pray continually and never lose heart. ‘There was a 
judge in a certain town’ he said ‘who had neither 
fear of God nor respect for man. In the same town 
there was a widow who kept on coming to him and 

saying, “I want justice from you against my enemy!” 
For a long time he refused, but at last he said to 
himself, “Maybe I have neither fear of God nor 

respect for man, but since she keeps pestering me I 
must give this widow her just rights, or she will 

persist in coming and worry me to death.”’ 
And the Lord said, ‘You notice what the unjust judge 
has to say? Now will not God see justice done to his 
chosen who cry to him day and night even when he 

delays to help them? I promise you, he will see justice 
done to them, and done speedily. But when the Son of 

Man comes, will he find any faith on earth?’ 
 

The Gospel of the Lord. 
 

www.hestalbanssth.catholic.edu.au 

mailto:principal@hestalbanssth.catholic.edu.au


HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 
 

NÓN ĐỒNG PHỤC CHO HỌC KÌ 4 
 
 

Trong học kỳ 4, tất cả học sinh và giáo viên đều phải đội mũ khi ra ngoài. Đó là một chính sách của trường học 
mà tất cả các học sinh đội mũ trường và đồng phục chính xác của họ mọi lúc. Nếu học sinh không mặc đồng phục 
chính xác, các em được yêu cầu phải có một lá thư viết từ cha mẹ giải thích lý do tại sao họ không mặc đồng 
phục. Xin lưu ý: Nếu học sinh không mặc đồng phục chính xác, một ghi chú sẽ được gửi về nhà thông báo 
cho phụ huynh / người giám hộ. Ghi chú này sẽ cần được ký bởi phụ huynh / người giám hộ và tên của học sinh 
sẽ được ghi lại tại văn phòng trường. 

 

 

HỒ SƠ ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ 
 

Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 10, các học sinh sẽ mang về nhà Hồ sơ đánh giá của mình có Đề cương cho học kỳ 
4. Sẽ có một bản tóm tắt về những trương trình sẽ được đề cập trong từng cấp lớp, trên tất cả các lĩnh vực trong 
chương trình giảng dạy. 
 
Bảng tóm tắt cần phải để trong Hồ sơ định hướng đánh giá. Phụ huynh được yêu cầu xem xét kỹ Đề cương 
và ký tên vào chỗ trống được cung cấp.  

D 

 

NGÀY TƯỞNG NHỚ DANIEL- 25 THÁNG 10 NĂM 2019 
 

Ngày tưởng nhớ Daniel là ngày giáo dục và nhận thức về an toàn trẻ em lớn nhất nước Úc. Mục 
tiêu của nó là làm cho Úc trở thành một nơi an toàn cho tất cả trẻ em. Quỹ Daniel Morcombe được 
thành lập bởi cha mẹ Bruce và Denise Morcombe vào năm 2005 sau khi con trai của họ Daniel bị 
bắt cóc và sát hại vào tháng 12 năm 2003 trong khi chờ đợi để bắt một chiếc xe buýt trên bờ biển 
Sunshine. Quỹ được thành lập như một di sản lâu dài cho Daniel và hiện có hai mục đích chính; để 
giáo dục trẻ em về cách giữ an toàn trong môi trường trực tuyến và thể chất và hỗ trợ nạn nhân là 
trẻ em.  
Vào Thứ Sáu ngày 25 tháng 10 (Ngày Hội chợ Truyền giáo), trẻ em tại Trường Holy 
Eucharist và các trường học trên khắp nước Úc đã được khuyến khích Mặc màu đỏ, Giáo dục và Quyên góp. Holy 
Eucharist sẽ quyên góp một phần số tiền thu được từ Hội Chợ Truyền giáo cho sự nghiệp xứng đáng này.  
 
 

NGÀY CHUẨN BỊ CHO LỚP PREP 2020 
 

Tất cả các gia đình Prep 2020 sẽ nhận được thông tin từ văn phòng nhà trường nêu rõ các ngày cho Chương trình chuẩn bị cho 
lớp Prep và Ngày Định hướng. Điều rất quan trọng là lá thư này cần được giữ cẩn thận, vì nó nêu chi tiết lịch trình các buổi chuẩn 
bị  cho con quý vị, cũng như Ngày Định hướng. Điều quan trọng đối với một sự chuyển tiếp suôn sẻ là con quý vị cần phải tham 
dự tất cả các buổi hướng dẫn. Nếu quý vị không thể tham dự vì bất kỳ lý do nào xin vui lòng thông báo cho văn phòng trường. 
Chương trình chuẩn bị cho lóp Prep sẽ hoạt động trong 2 tuần và đã được lên lịch như sau:  
 

TUẦN 1 TUẦN 2 
 Thứ ba 12 tháng 11    (9-10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm – 3pm) 

 Thứ năm14 tháng 11  (9-10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm – 3pm) 

 Thứ sáu 15 tháng 11  (9-10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm – 3pm) 

 Thứ ba 19 tháng 11    (9-10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm – 3pm) 

 Thứ năm 21 tháng 11 (9-10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm – 3pm)  

 Thứ sáu 22 tháng 11  (9-10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm – 3pm) 
 

KIỂM TRA TOÁN VÀ TIẾNG ANH   CỦA NĂM HỌC 2020 

 

Kiểm tra đọc viết và toán số cung cấp cho giáo viên dữ liệu quan trọng để thông báo cho việc giảng dạy và cho phép giáo viên 
nhắm mục tiêu vào nhu cầu cụ thể của học sinh. Trong vài năm qua, kiểm tra chữ và toán học đã diễn ra vào đầu học kỳ 1 trước 
khi học sinh bắt đầu đi học. Năm ngoái, chúng tôi đã chuyển Bài kiểm tra chữ và toán học đến hết học kỳ 1, do số lượng lớn học 
sinh đi du lịch nước ngoài cùng gia đình để ăn mừng Tết Nguyên đán. 
Vì học kỳ 1 năm 2020 chỉ còn 8,5 tuần, chúng tôi đã quyết định làm nhân viên chuyển bài kiểm tra đọc viết và toán số sang tháng 
ba, ngay trước ngày cuối tuần của Ngày Lao động. Điều này sẽ cho phép các giáo viên có dữ liệu của họ sớm hơn và sẽ cho phép 
họ có đủ thời gian để gửi kết quả đến Giáo dục Công giáo Melbourne (CEM). 

 

 
 

Những thay đổi cho năm 2020 như sau: 
• Học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 6 sẽ bắt đầu đi học vào Thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2019 lúc 8:55 sáng - 3:15 chiều. 
• Học sinh trong lớp Chuẩn bị bắt đầu đi học vào Thứ Năm ngày 30 tháng 1 năm 2020 lúc 8:55 sáng - 12:15 chiều. 
• Học sinh lớp Prep sẽ kết thúc lúc 12:15 chiều cho đến thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2020. (Preps không có trường học 
vào thứ Tư trong tháng Hai). 
• Học sinh lớp Prep có mặt tại trường từ 8:55 sáng đến 3:15 chiều từ thứ Hai ngày 10 tháng 2 năm 2020. 
• Kiểm tra chữ và toán số sẽ được tổ chức vào Thứ Năm ngày 5 và Thứ Sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020 (Học sinh sẽ có thời 

gian hẹn - Ngày đóng cửa trường). 
• Trò chuyện Phụ huynh / Giáo viên sẽ được tổ chức vào Thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2019. (Tất cả học sinh kết thúc lúc 12 

giờ chiều). 
 

Kiểm tra ở giữa Học kỳ 1 sẽ là: 

• Học sinh và gia đình sẽ trở về sau kỳ nghỉ ở nước ngoài. 
• Học sinh sẽ có cơ hội ổn định điểm số mới và sẽ gặp giáo viên mới. 
• Giáo viên trong lớp sẽ có cơ hội gặp phụ huynh để hỗ trợ học sinh thêm trong lớp. 
• Giáo viên có đủ thời gian để nộp bài kiểm tra đọc viết và toán số cho CEM.  

 

ĐÓNG BỌC SÁCH – CHÚNG TÔI CÀN SỰ HỖ TRỢ CỦA QUÝ VỊ! 
 

Gần đây chúng tôi đã mua một số sách hoàn toàn mới cho thư viện cũng như tài liệu cho giáo viên từ Pearsons 
cho trường chúng ta với tổng chi phí là 7666,00 đô la. Những cuốn sách mới này hiện đang được bà Bistricki 
xử lý trong thư viện và sẽ cần được đóng bọc trước khi học sinh và giáo viên có thể sử dụng chúng trong lớp 
học. Nếu quý vị có thể hỗ trợ bao bọc sách, vui lòng liên hệ với Michael Bonnici, Jenny Bistricki hoặc Adella 
Howard. Xin đánh giá cao sự hỗ trợ của quý vị. 

 

LỚP 6 CHỤP HÌNH TỐT NGHIỆP 
  

Công ty chụp hình Pix sẽ có mặt tại Trường Thánh Thể vào Thứ Ba ngày 26 tháng 11 để chụp ảnh 
Tốt nghiệp Lớp 6 lúc 9 giờ sáng. Hãy đảm bảo rằng con quý vị đang mặc đồng phục chính xác. Điều 
này bao gồm giày học màu đen.  

                     
M Bonnici – Learning and Teaching/Deputy Principal 

 



 

HỌC SINH HỌC VIOLIN 
 

Mandeville Hall đã vui lòng mở rộng lời đề nghị dạy violin từ Lớp 2 đến Lớp 6 tại trường của chúng tôi. Mỗi thứ 
Hai, cô Alice Gaynor đến Thánh Thể để dạy violin. Tuần này, sáu học sinh lớp 2 đã bắt đầu lớp học đàn violin 
của mình, làm cho tổng số có 33 học sinh trong chương trình violin của Mandeville Hall. Mandeville Hall cũng đã 
mời các học sinh violin của chúng tôi (trong các Lớp 2, 3, 4, 5 và 6) tham gia một hội thảo về violin tại trường của 
họ ở Toorak vào Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2019. Các sinh viên sẽ tham gia vào 'Spin Spinners 'Lớp và 
cũng sẽ có cơ hội tham quan trường. Học sinh của chúng tôi sẽ rời trường lúc 9:30 sáng và sẽ trở lại lúc 2:45 
chiều. Loreto - Mandeville Hall cũng đã hỗ trợ cung cấp xe buýt trường học của họ để vận chuyển học sinh của chúng tôi. Vào 
ngày này học sinh được yêu cầu phải mặc đồng phục đầy đủ của trường và phải đội mũ đồng phục. Các em cũng sẽ cần mang 
theo violin, đồ ăn nhẹ buổi sáng và bữa trưa của mình trong một túi nhựa có tên của các em trên đó. Các em học sinh sẽ được đi 
cùng với ông Michael Bonnici, bà Mary Xuereb và bà Alice Gaynor.  

 

 

CHÍNH SÁCH ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO PHỤ HUYNH 
 

 

Tại Trường Thánh Thể, chúng tôi tin rằng Phụ huynh và Người chăm sóc đóng vai trò chính trong 

việc giáo dục con cái và nên hành động vì lợi ích tốt nhất của học sinh, gia đình, nhân viên và 

cộng đồng Nhà trường. Trách nhiệm tối đa của chúng tôi tại trường là tạo ra một môi trường 

trường học an toàn cho trẻ em. Đó là một quy trình bao gồm sự tham gia tích cực và trách nhiệm 

của cả cộng đồng nhà trường. 

 

Trường Thánh Thể, hợp tác với các gia đình, sẽ đảm bảo trẻ em và thanh thiếu niên, tham gia và 

tích cực tham gia vào các quá trình ra quyết định, đặc biệt là những người có ảnh hưởng đến sự 

an toàn của các em. Điều này có nghĩa là quan điểm của nhân viên, trẻ em, thanh thiếu niên và 

gia đình được thực hiện nghiêm túc và mối quan tâm của các em được giải quyết một cách chính 

đáng và kịp thời. Để giữ đúng với cam kết của chúng tôi, chúng tôi đã xây dựng Chính sách Quy 

tắc ứng xử của Phụ huynh / Người chăm sóc, trong đó nêu bật những kỳ vọng quan trọng của 

trường học của cả nhân viên và phụ huynh / người chăm sóc liên quan đến các mối quan hệ và 

hành vi tôn trọng. Nó cũng chỉ định vị trí của trường học liên quan đến các hành vi không thể chấp nhận được vi phạm văn hóa tôn 

trọng của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian để làm quen với chính sách này. Nó có thể được tải xuống từ trang web của 

chúng tôi hoặc có thể được lấy từ Văn phòng. 
 

NGÀY NHÀ TRƯỜNG ĐÓNG CỬA 
 

Trường Holy Eucharist sẽ nghỉ học vào các ngày sau: 

 Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2019 – (Nghỉ học – Viết báo cáo) 

 Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm  2019 – (Nghỉ học – Holiday - Melbourne Cup) 
 

 

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

 

THÔNG TIN THỂ THAO 
 

Học kỳ 4 đã có một khởi đầu tuyệt vời trong Bộ môn Thể thao 
với Ngày Thể thao Thiếu niên, Cuộc thi Bóng ném Nữ và Giải 
điền kinh Khu vực đều diễn ra trong tuần đầu tiên. 
 
Thứ Sáu tuần trước, các học sinh từ Lớp Chuẩn bị, Một và Hai 
đã tham gia Ngày Thể thao Thiếu niên, nơi các em xoay quanh 
các hoạt động thể thao nghiệp dư khác nhau để thử và kiếm tra 
cho Màu Nhà của các em. Xin chúc mừng Nhà Xanh lá cây đã 
giành được nhiều điểm nhất trong ngày và  chúng mừng tất cả 
các học sinh vì những nỗ lực của các em. Cảm ơn đội ngũ Lãnh 
đạo, giáo viên và LSO, các lãnh đạo lớp 6, phụ huynh và gia 
đình tuyệt vời của chúng tôi đã hỗ trợ các em rất nhiệt tình. 
 
Đội nữ Softball đã tiến vào vòng tiếp theo sau khi giành chiến 
thắng trong các trận đấu tuần trước tại Cuộc thi bóng mềm 
Divisional. Bây giờ nhóm sẽ đi đến Geelong thi đấu với các 
Vùng vào thứ ba ngày 29 tháng 10 - Chúc các cô gái của chúng 
ta may mắn! 
 
Cuối cùng, vào thứ ba, ba cô gái từ lớp 5 
và 6 đã đại diện cho trường của chúng tôi 
tại Giải vô địch điền kinh khu vực. Tất cả 
các em đã thi đấu rất tốt trong các sự kiện 
và đạt được một số kết quả cao trong 
hạng mục thi đấu cá nhân. Xin chúc mừng 
các cô gái! Điều đó đánh dấu sự kết thúc 
của mùa Điền kinh cho trường năm 2019. 
Mong muốn lại được nhìn thấy các thành 
công trong năm 2020! 
 

Miss Clare Christie 
Physical Education Teacher 

HỘI CHỢ TỪ THIỆN NĂM 2019  
THỨ SÁU NGÀY 25 THÁNG 10 

Gần một nửa số trẻ em thế giới vẫn còn sống trong nghèo đói. Chúng 
ta có thể tham gia vào việc giúp thay đổi thống kê này. Trong tháng này, hãy 
cùng nhau đến với nhau như một cộng đồng trường học và là một phần của 
phong trào tạo ra sự thay đổi? Hãy để Tháng Mười biến tháng Mười vì 
người nghèo và đưa những hỗ trwoj đến với nghèo đói! 
Để hỗ trợ điều này, chúng tôi sẽ có một Ngày Crazy Sock. Nó sẽ diễn ra 
cùng ngày với Mission Market, Thứ Sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019. 
Chúng tôi đang khuyến khích tất cả học sinh mang vớ vui nhộn. 
Một nửa số tiền được huy động từ Chợ Truyền giáo sẽ được quyên góp cho 
quỹ Công giáo để giúp mang lại sự thay đổi trong giáo dục ở Ghana và các 
hoàn cảnh tương tự trên khắp thế giới. Số tiền này sẽ giúp những trẻ em 
khó khăn nhận được một nền giáo dục mà chúng chưa bao giờ nhận được. 
Nửa còn lại của số tiền quyên góp sẽ được quyên góp cho ngày cho Daniel, 
để thúc đẩy nhận thức và giáo dục về an toàn cho trẻ em. Để biểu thị ‘Ngày 
dành cho Daniel, chúng tôi cũng khuyến khích các sinh viên mặc đồ màu đỏ. 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang thúc giục mỗi chúng ta suy ngẫm về sứ 
mệnh của mình. Vì có liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa, không ai là vô 
dụng hay tầm thường. Mỗi người chúng ta là một sứ mệnh cho thế giới, vì 
mỗi người chúng ta là hoa trái của tình yêu của Chúa. Và trong thông điệp 
Ngày Truyền giáo Thế giới, Ngài tuyên bố:' Đức tin vào Chúa Giêsu Kitô 
cho phép chúng ta nhìn mọi thứ theo quan điểm đúng đắn của họ, như 
chúng ta nhìn thế giới bằng đôi mắt và trái tim của chính Chúa. 'Khi 
chúng ta bắt đầu khám phá Ghana, hãy mang theo tầm nhìn về thế giới 
này với chúng ta'. 
Chúng tôi có thể làm điều này bằng cách đến với nhau như một cộng đồng 
trường học và hỗ trợ một sự nghiệp lớn thông qua Thị trường Truyền giáo. 
Kéo tất của bạn lên và mang chúng lên cao để cho thấy rằng bạn đang giúp 
đẩy nó đến nghèo đói ở các nước đang phát triển trên thế giới! 
Cảm ơn bạn và chúng tôi mong muốn được nhìn thấy tất cả các bạn mang 
vớ điên rồ của bạn vào Crazy Sock Day. 
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CHĂM SÓC TRẺ TRƯỚC VÀ SAU GIỜ HỌC 
 

 
 
 
 
Hãy đến và tham gia vui chơi tại phòng chăm sóc trẻ trước và sau 
giờ học. Học thông qua chơi và chơi thông qua học. Chăm sóc 
trước giờ học lúc 7 giờ sáng tới 8:30 sáng, bữa sáng được phục 
vụ trước 8:15 sáng. Chăm sóc sau giờ học từ 3:15 chiều đến 6 
giờ tối. Một bữa ăn nhẹ được cung cấp với trái cây mỗi ngày cho 
bữa ăn nhẹ buổi chiều. 
Các hoạt động được cung cấp là; các trò chơi nhóm tích cực trong 
hội trường, nghệ thuật và thủ công - vẽ tranh, vẽ, mô hình, chuỗi 
hạt, kinh nghiệm khoa học, Cơ hội làm bài tập về nhà và giao lưu 
với những trẻ khác trong thời gian chơi tự do. 
Tất cả trẻ em PHẢI được đăng ký trước khi chúng tham dự 
chương trình. Đăng ký là MIỄN PHÍ. Tất cả các đăng kí đặt chỗ 
được thực hiện thông qua trang web tại 
www.campaustralia.com.au 
Nếu con quý vị nghỉ học và sẽ không tham gia chương trình sau 
giờ học, quý vị cần liên hệ trực tiếp với tôi qua số 0402 390 969 
hoặc hủy đặt chỗ trực tuyến trước buổi học vì nó gây ra sự nhầm 
lẫn vào ngày mà tôi mong đợi đứa trẻ tới. 
 
Ms Kelly Triantafillidis 
After School Care Coordinator                                                                                                               
kelly.triantafillidis@hestalbanssth.catholic.edu.au 

TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG 
 
Học kỳ này, Văn phòng Nha khoa Úc sẽ đến thăm Trường 
Thánh Thể trong tuần bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2019. 
 
Đây là dịch vụ miễn phí dành cho trẻ em được cung cấp bởi 
Medicare. Medicare CDBS cung cấp cho trẻ em khoản tài trợ $ 
1000 cho điều trị nha khoa phòng ngừa cứ sau mỗi 2 năm. 
 
Văn phòng Nha khoa Úc sẽ cho quý vị biết nếu quý vị đủ điều 
kiện cho dịch vụ này. 
 
Cảm ơn những gia đình đã điền và gửi lại mẫu đơn. 
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng đến và nói chuyện với bà Semcesen 
tại văn phòng.  
 
 
 

 
THÁNG 10 
Thứ hai 21          - Dự án An toàn mạng (LHọc sinh 

luân phiên  trong suốt cả ngày) 

Thứ ba 22-Thứ năm 31   - Giáo dục cuộc sống  ở trường 
                               Họp Ban giáo dục -Parish lúc 7 pm 
Thứ năm  24       -Thánh lễ: 9am – Cháo đón mọi người 
                              -“Big Day In” St Albans Secondary (Gr 6) 

Thurs 24th Oct     -Tiệc trà sáng cho bậc làm ông bà 
Thứ sáu 25         -Hố sơ định hướng đánh giá gửi 
                               về nhà 
Fri 25th Oct        -Mission Market 
Fri 25th Oct       -Ngày cho Daniel  
                               (Ngày dành cho Daniel là tất cả về 
                          'Giữ an toàn cho trẻ em'. 
                Nhớ mặc màu đỏ, giáo dục và quyên góp)                                          
Thứ hai 28         -State Athletics (Lakeside Stadium, Albert Park) 

Thứ tư 30         -Ngày mang trả lạ hố sơ định hướng 
Thứ năm 31       -Thánh lễ: 9am – All Welcome                                            

- Lễ tập hợp : 2:35pm (hall)-Chào 
đón mọi người 

THÁNG 11 
Thứ sáu 1      -Feast of All Saints 
Thứ bảy 2      -Feast of All Souls 
Thứ hai 4        -Ngày nghỉ học (Viết báo cáo) 

Thứ ba 5        -Melbourne Cup (Holiday) 
Thứ năm 7      -Thánh lễ: 9am – Chào đón mọi người 
Thứ hai 11     -Ngày kỉ niệm  
                              -Khám rang tại trường 
Thứ ba 12     -Chuẩn bị  cho lớp prep 2020: 9-10:30am,  
                       11:30-1pm, 1:30pm-3pm. 

Thứ tư 13      -World Kindness Day 

Thứ năm 14    -Thánh lễ: 9am – Chào đón mọi ngườ 
                        -Mandeville Hall excursion 
                        -“Back to-Day” – lớp 7 CRC   
                                Viếng Thăm lớp 6. 
Thurs 14th No -Tập hợp 2:35pm (hall)- Chào đón mọi người 

Thurs 14th N o-Chẩn bị cho lớp prep 2020:  9- 10:30am,  
                        11:30-1pm, 1:30pm-3pm. 
. 

 
 
 
Thứ sáu 15          -Chuẩn bị cho lớp prep 2020:   
                          9- 10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm-3pm 

                                         -Lớp 2 Dã ngoại đến Shrine of   
                               Remebrance  
Thứ hai 18       -Cyber Safety Project: Đêm thông tin  
                          dành cho gia đình và nhân viên 6-7:30pm 

Thứ ba 19       - Chuẩn bị cho lớp prep 2020:   
                          9- 10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm-3pm 
Thứ năm 21  -Thánh lễ lúc 9am – chào đón mọi người 
Thurs 21st Nov- Chuẩn bị cho lớp prep 2020:   
                          9- 10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm-3pm 

Thứ sáu 22    - Chuẩn bị cho lớp prep 2020:   
                      9- 10:30am, 11:30-1pm, 1:30pm-3pm 
Thứ ba 26     -Lớp 6 chụp hình lễ tốt nghiệp 

Thứ năm 28  -Thánh lễ lúc 9am – Chào đón mọi người 
Thurs 28th N-Tập hợp 2:35pm (hall) – Chào đón mọi người 

 

At Holy Eucharist Catholic Primary School we promote the safety, wellbeing and inclusion of all children 
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