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School Holidays 

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 

Thông tin từ hiệu trưởng: 
Năm học 2019 đã kết thúc và đây là bản tin cuối cùng cho năm nay. Chúng tôi đang rất mong chờ tới những điều tốt đẹp 
hơn và thú vị hơn của năm 2020. 
  
Vào cuối năm nay, chúng tôi nói lời chia tay với 6 giáo viên của chúng tôi rời khỏi trường Holy Eucharist. Chúng tôi nói 
lời chia tay với cô Bison, người đã cùng chúng tôi làm việc 30 năm tại Holy Eucharist, theo chế độ hưu trí. Tôi xin đại diện 
và thay mặt cho nhiều trẻ em và cha mẹ mà cô ấy đã làm việc trong nhiều năm qua kính chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp 
nhất khi lui về nghỉ hưu. Cô Ognenovski sẽ tạm nghỉ trong một khoảng thời gian ngắn để chờ sinh con. Tôi chúc cô ấy và 
chồng cô ông Alex tất cả những điều tốt đẹp nhất trong thời gian nghỉ dưỡng. Cô Stead rời chúng tôi tới làm việc tại 
trường St Francis. Cô Stead là Trưởng nhóm Giáo dục Tôn giáo tại Holy Eucharist và cô đã làm việc không mệt mỏi để 
nâng cao Giáo dục Tôn giáo trong trường. Cô Johnson sẽ rời chúng tôi sau một năm làm việc tại trường chúng tôi tại lớp 
3. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã làm việc chăm chỉ và cống hiến trong năm qua. Cũng xin chia tay với hai giáo viên hỗ trợ bộ 
môn đọc. Cô Valentino-Pamment và cô Steinbring tới làm việc tại các trường khác vào năm tới. Sự hỗ trợ nâng cao tập 
đọc cho các em học sinh của họ đã rất có giá trị đối với các học sinh của chúng tôi. 
 
Thay mặt Cộng đồng Holy Eucharist, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô vì sự cống hiến và làm việc chăm chỉ của các 
cô và luôn chúc các cô gặp nhiều may mắn trong tương lai. Chúng tôi cũng nói lời từ biệt đến Linh mục Giáo xứ, Cha 
Tuấn. Cha Tuấn được thuyên chuyển đến Kew, nơi ông sẽ tham gia vào việc thành lập các linh mục thực tập sinh. 
                                                            Thay mặt cộng đồng nhà trường, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cha Tuấn vì sự lãnh đạo 
                                                             và hỗ trợ tinh thần mà ông đã cung cấp trong 4 năm qua. 
                                                             Thứ Năm tuần trước, trường đã tổ chức buổi Hòa nhạc Giáng sinh hàng năm và tôi  
                                                             muốn cảm ơn quý vị đã tham dự và ủng hộ các em học sinh. Ngoài ra, một lời cảm ơn 
                                                             lớn cho tất cả các bậc cha mẹ, người lớn và trẻ em đã ủng hộ chương trình Xổ số Giáng 
                                                             sinh của chúng tôi. Nhờ sự hào phóng của quý vị, chúng tôi đã quyên góp được hơn  
                                                             $700,00. Đây là một kết quả tuyệt vời! 
 
                                                             Một buổi trà chiều được tổ chức hôm nay bởi cô Adella Howard, Lãnh đạo Trung tâm 
                                                             Cộng đồng của chúng tôi, cho các tình nguyện viên của trường. Cá nhân tôi muốn cảm 
                                                             ơn các tình nguyện viên vì công việc không mệt mỏi của quý vị trong năm qua và hy 
                                                             vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục công việc tuyệt vời của mình tại trường vào năm 2020. 
                                                             Tôi và các nhân viên giảng dạy đánh giá rất cao các công việc tình nguyện mà các bạn 
                                                             đã và đang làm giúp cho chúng tôi 
 
                                                             Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả các bậc cha mẹ, người giám hộ và người chăm 
                                                             sóc cho sự hỗ trợ của quý vị trong năm qua. Tôi  xin chúc tất cả các gia đình một 
                                                             mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc và có một kỳ nghỉ đầy thú vị. Hẹn gặp lại 
                                                             vào năm 2020.  
 
                                                                              

 
                                                                 Mr Jeffrey Parker 

                                                                                                                                   Hiệu trưởng 

 
                                                             
 
 
 
                          
 
 
 
 

    
 

 
 

 

 

THIRD SUNDAY OF ADVENT YEAR A 
 
 

 
 
 

Gospel 
A reading from the holy Gospel according to Matthew (Mt 

11:2-11) 
Are you the one who is to come, or must we wait for 

someone else? 
John in his prison had heard what Christ was doing and he 

sent his disciples to ask him, ‘Are you the one who is to 
come, or have we got to wait for someone else?’ Jesus 

answered, ‘Go back and tell John what you hear and see; 
the blind see again, and the lame walk, lepers are cleansed, 
and the deaf hear, and the dead are raised to life and the 

Good News is proclaimed to the poor; and happy is the man 
who does not lose faith in me.’ 

As the messengers were leaving, Jesus began to talk to the 
people about John: ‘What did you go out into the wilderness 
to see? A reed swaying in the breeze? No? Then what did 

you go out to see? A man wearing fine clothes? Oh no, those 
who wear fine clothes are to be found in palaces. Then 

what did you go out for? To see a prophet? Yes, I tell you, 
and much more than a prophet: he is the one of whom 
scripture says: Look, I am going to send my messenger 

before you; he will prepare your way before you. I tell you 
solemnly, of all the children born of women, a greater than 

John the Baptist has never been seen; yet the least in the 
kingdom of heaven is greater than he is.’ 

 
The Gospel of the Lord. 

 

Phòng hành chính 
Nghỉ lễ năm 2020 - Nếu con quý vị sẽ vắng mặt vào đầu năm - ngày 29 tháng 1 năm 
2020, cho dịp tết hoặc ngày lễ gia đình, quý vị cần phải thông báo cho văn phòng 
trường trước thứ Hai ngày 15 tháng 12. 
Lệ phí 2020 - Do thay đổi hệ thống ICON mới, văn phòng sẽ có thể bắt đầu thu phí 
từ ngày 11 tháng 2 năm 2020. 
CSEF - Xin nhắc lại rằng nếu bây giờ quý vị có Thẻ Health care hoặc Thẻ Hưu trí, vui 
lòng đến văn phòng trường vào tuần đầu tiên của Học kỳ 1 vào năm tới và nói 
chuyện với Mandy Hương. 
 

Sue Smart 
Administration/Business Manager 

 

www.hestalbanssth.catholic.edu.au 

mailto:principal@hestalbanssth.catholic.edu.au


HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 
 

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 nghỉ 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 PREP CỦA TRƯỜNG HOLY EUCHARIST NĂM 2020 

Năm tới chúng tôi sẽ có khoảng 95 Preps đang theo học trường Thánh Thể. Trong Ngày Định hướng, các em học sinh đã gặp tất cả các 
giáo viên lớp Prep và các em bạn học sinh lớp Prep, tuy nhiên các em chưa được chỉ định vào lớp hoặc giáo viên. Để đáp ứng cho tất cả 
những nhu cầu của từng cá nhân học sinh, học sinh dự bị sẽ được phân bổ lớp và giáo viên vào giữa tháng 2 năm 2020. Điều này sẽ cho 
phép giáo viên làm quen với học sinh và phân bổ đều học sinh cho bốn lớp học theo đúng nhu cầu của từng học sinh. Vào thứ Sáu ngày 
14 tháng 2 năm 2020, danh sách lớp sẽ sẵn sàng và giáo viên chính thức cho từng lớp. 
Tất cả các lớp Prep từ Thứ Năm ngày 30 tháng 1 đến Thứ Sáu ngày 7 tháng 2 sẽ bắt đầu giờ học lúc 8:55 sáng tại Hội trường của trường 
và sẽ kết thúc lúc 12:15 chiều. Tất cả học sinh lớp Prep sẽ được yêu cầu mang bữa trưa vào những ngày này. Ghi nhớ việc đưa và đón 
các em học sinh lớp prep tại Hội trường. Từ thứ Hai ngày 10 tháng 2, học sinh lớp prep sẽ có mặt tại trường từ 8:55 sáng đến 3:15 
chiều. Học sinh lớp Prep sẽ nghỉ học vào thứ Tư trong tháng Hai. Đồng phục nón mùa hè là bắt buộc trong học kỳ 1 và học kỳ 4.  
 

LỚP 1,2,3,4,5,6 CỦA TRƯỜNG HOLY EUCHARIST NĂM 2020 

Học kỳ 1,2020 bắt đầu vào Thứ Tư ngày 29 tháng 1 lúc 8:55 sáng đến 3:15 chiều.Mũ đồng phục là bắt buộc trong học kỳ 1và học kỳ4. 
Lịch cho cả năm sẽ được cấp cho các gia đình vào tháng 2 năm 2020. Xin lưu ý các ngày sau đây cho tháng 1 và tháng 2 năm 2020: 
 

THÁNG 1 
Thứ bảy ngày 25   -Tết dương lịch  
Thứ hai ngày 27     -Quốc khánh Úc 
Thứ ba ngày 28      -Nhân viên quay lại làm việc (Thánh lễ lúc 9am) 
Thứ tư ngày 29    -học kỳ 1 bắt đầu – Lớp 1 đến lớp 6 quay lại trường        
Thứ năm ngày 30– Lớp prep bắt đầu lớp học 
                                tại hội trường đến 12:15pm 
Thứ sáu ngày 31   - Lớp prep học 
                                tại hội trường đến 12:15pm 
 
  

THÁNG 2  
Thứ hai ngày 3  -Thông tin đăng kí nhập học cho năm 2021 sẵn sàng  
                           - Lớp prep học tại hội trường đến 12:15pm 
                                 
Thứ ba ngày 4       - Lớp prep học tại hội trường đến 12:15pm 
Thứ tư ngày 5       -Lớp prep nghỉ các ngày thứ tư của tháng 2 
Thứ sáu ngày 6     -Tập hợp lúc 2:35pm tại hội trường  
                                - Lớp prep học tại hội trường đến 12:15pm 
Thứ bảy ngày7      - Lớp prep học tại hội trường đến 12:15pm 

Thứ hai ngày 10 - Lớp prep học tại hội trường đến 3:15pm 
                          -Lớp 6 cắm trại tại Camp Don Bosco (10 -12 tháng 2) 
Thứ ba ngày 11    -Ngày sử dụng internet an toàn 
Thứ tư ngày 12    - Lớp prep nghỉ các ngày thứ tư của tháng 2 
Thứ năm ngày 13 –Thánh lễ đầu tiên cho trường học 
Thứ hai ngày 17   -Term Outlines to Michael 
Thứ tư ngày 19     - Lớp prep nghỉ các ngày thứ tư của tháng 2 
                               -Ngày mở cửa cho các trẻ Kindergarten 
                                 tham quan lúc 12pm-2pm 

- Tối picnic cho gia đình 5pm-7pm 
Thứ năm ngày 20 –Thánh lễ sáng lúc 9am -        
                              -Tập hợp lúc 2:35pm tại văn phòng  
Thứ sáu ngày 21 -Học kì 1 Hồ sơ định hướng đánh giá gửi về nhà             
                              -Thư thông báo cho buổi kiểm tra tổng quát đầu  
                                năm được gửi về nhà 
Thứ hai ngày 24   -Lớp 5 cắm trại tại Camp Doxa (24 – 26Tháng 2) 
Thứ tư ngày 26    - Lễ tro thứ tư – Thánh lễ lúc 9am 
                              -Hồ sơ định hướng đến hạn trả lại trường 
Thứ năm ngày 27 –Không có thánh lễ sáng ngày này.  
 

 

 

LỚP HỌC NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020 
 

        KHỐI LỚP NHỎ 
Lớp Prep        -Mrs Mary James 

                        -Miss Sharon Bonnici 
                        -Miss Bianca Gomez 
                        -Miss Shalini Dos Santos 
 
Lớp 1              -Miss Mikaela Borg 

                        -Mrs Gwen Laughlin 
                        -Miss Tania Pufek 
 
Lớp 2              -Miss Julie Murnane 

                        -Miss Jessica Kerlin 
                        -Miss Thy Tran 
                        -TBA 

 
 
                     KHỐI LỚP TRUNG  
 
Lớp 3           -Miss Natalie Kranjec 

                     -Miss Thilini Nanayakara 
                     -Mrs Angela Lopez and               

Mrs Hania Borowik     
  
 
Lớp 4          -Miss Jacelle Cablao 

                    -Miss Kathryn Barrie 
                    -Miss Jennifer Khong 
 

 
 
                  KHỐI LỚP LỚN 
 
Lớp 5        -Mr Bruno Pellaschiar 

                  -Miss Clare Christie 
                  -Mr Adam Nicholl 
 
 
 
Lớp 6        -Mr Wally Antonowicz 

                  -Mrs Vanessa Shaw/ and    
                   Ms Erin McNally 
                  -Miss Tamara Patel 

 
 

 

                M Bonnici – Learning and Teaching/Deputy Principal 

 
 
 



LỚP HỌC NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020 
 

Ngoại khóa 
Âm Nhạc             -Mr Damian O’Bree 
Nghệ thuật          -Mrs Shobha Hickey 
Thể Thao             -Mr Harry Herrera 
Ngoại ngữ           -Mrs Linda Huynh/Miss Sue So 
 

Giáo viên Hỗ trợ ngoài lớp học 
Trưởng nhóm:              -Mrs Hannah Power 
Hỗ trợ viên                    -Mrs Jackie Dabal & 
                                          Mrs Kathleen Bezzina 
Hỗ trợ viên môn đọc:  -Mrs Karen Coleman 
Hỗ trợ viên toán học   -Mrs Anne Ablinger.    
Nhân viên tâm Lý(Thurs & Fri): -Mr Edward Faraci. 
                                
Hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ mới tới Úc: -Mrs Irene 
Jurista.  
Hỗ trợ giảng dạy:      -Mr Joe Sirianni. 

Ban lãnh đạo : 
Education in Faith       -Mrs Vanessa Shaw 
Learning & Teaching - Mr Michael Bonnici 
Learning Diversity/Wellbeing Leader 
                                      -Mrs Julie Semcesen 
School Community/Wellbeing/Prep Support                                   
                                      -Mrs Jo Dragovic 
Leadership & Management - Mr Jeff Parker 
Literacy Leader           -Mrs Charise Gibb 
Numeracy Leader        -Ms Erin McNally 
 

Nhân viên hỗ trợ giảng dạy 
Mrs Jenny Bistricki (Thư viện) 
Mrs Adella Howard (cộng đồng) 
Ms Adriana Rastocic  
Mrs Catherine Hoang  

Ms Chau Nguyen  
Mrs Dianne Punicki  
Ms Frances Wulf  
Mrs Golda Villegas 
Ms Kelly Triantafillidis  
Mrs Mary Xuereb   
Ms Mostyoka Tran 
Mrs Priya Rajasekar  
Mrs Thi Phan 
Mrs Trang Nguyen 
Mrs Kerrie Puccio 

Nhân viên bảo trì  
Nhân viên dọn dẹp:    -Mr June Balatbat  
Bảo trì:                         -Mr Barry Lynch  
 

Phòng Hành chính  
Trưởng phòng kinh doanh: -Mrs Sue Smart   
Văn phòng nhà trường: -Mrs Connie La Macchia  

                         -Mrs Mandy Huong  
                                       -Mrs Rosemarie Slater 

 
Hiệu trưởng:              -Mr Jeffrey Parker    

Hiệu phó:                    -Mr Michael Bonnici 

Holy Eucharist Parish 
Parish Priest:      -Fr Vincent Pham Van Long CSsR  
Assistant Priest  -Fr Vincensius Lolo CSsR 
Community Leader -Fr Peter Danh CSsR  
Residing Priests -Fr Patrick Corbett CSsR  

                             -Fr Christoforus Matutina CSsR 
 

 

BẢN ĐỒ TOÀN TRƯỜNG NĂM 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr Michael Bonnici                     
Learning and Teaching/Deputy Principal                     
Michael.Bonnici@hestalbanssth.catholic.edu.au 
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Giờ Kiểm Tra - 2017	

 	
Kính gửi Quý Phụ Huynh và Người Chăm Sóc, 	
 	
Trường Tiểu Học Holy Eucharist sẽ kiểm tra tất cả học sinh trong 

ngày:	
Thứ Ba 31 Tháng 1 và Thứ Tư 1 Tháng 2 Năm 2017 

 

	
Bắt đầu năm học 2017, giáo viên ở trường Holy Eucharist sẽ kiểm tra 
trình độ văn và toán của con bạn. Để giảm bớt sự gián đoạn trong 

công việc học tập, chúng tôi có dành hai ngày kiểm tra trước khi năm 
học bắt đầu. Con bạn sẽ có 40 phút để hoàn tất bài thi với giáo viên 

lớp năm 2017 của các em. Kết quả của buổi kiểm tra này sẽ được sử 
dụng để giúp con bạn trong suốt năm học.	
 
 

 

 
Xin hãy tìm lớp mới và giờ phỏng vấn của con bạn ở dưới đây	
 
Buổi kiểm tra này là bắt buộc cho tất cả học sinh ở đầu và cuối của 

mỗi năm. Toàn bộ kết quả sẽ gửi tới Bộ Giáo Dục Công Giáo 
Melbourne. Vì vậy, Con bạn cần phải có mặt ở buổi thi này.  

Mỗi học sinh chỉ cần ở trường khoảng 40 phút để hoàn 
thành bài thi của mình. Sau khi kiểm tra xong, tất cả các 

học sinh phải về nhà. Xin đừng để con bạn ở trường 
nếu không có người chăm sóc.  

Chúng tôi xin thành thật cảm 
ơn sự hỗ trợ và cộng tác của các bạn.	
	

	
Thầy Hiệu Phó  

 
 

	
mbonnici@hestalbansssth.catholic.edu.au            principal@hestalbanssth.catholic.edu.au  
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NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRONG 
CUỘC THI NGHỆ THUẬT 

Xin chúc mừng Tanya 
D’Souza lớp 5JK, vì đã 
giành giải nhất, trong phần 
giải thưởng cho trường 
tiểu học, của trường Caroline Chisholm. Tác 
phẩm nghệ thuật thể hiện bên phải và bên 
trái của bộ não của chúng ta và các chức 
năng của chúng. Tanya cho thấy mặt phải 
của mình được kết nối với sự sáng tạo, trí 
tưởng tượng và sự đổi mới. 
  
Chelsea Nguyen Lớp 1MB 
đã giành giải Á quân giải 
thưởng dành cho khối tiểu 
học . Bức tranh miêu tả về 
gia đình em thể hiện trong búp bê Babushka. 
 

Mrs Shobha Hickey 

Visual Art Specialist 

Một lời trân thành cảm ơn 
Cảm ơn các cửa hàng đã hào phóng quyên 
góp cho trương trình Xổ số Giáng sinh của 

chúng tôi. 

 Chemist Warehouse, St Albans 

 IGA, St Albans 

 Supercheap Auto, Brimbank 
Shopping Centre 

 Woolworths, Brimbank Shopping 
Centre 

 Coles, Brimbank Shopping Centre 

 Centre Management, Brimbank 
Shopping Centre 

 
 
 
 

 
Chúc mừng những người chơi may mắn đã 

nhận được may mắn! 

 

 

 

Chăm sóc trẻ trước và sau 
giờ học 

 
 

Đặt chỗ cho câu lạc bộ 
kỳ nghỉ có sẵn trực tuyến 
thông qua trang web của 
Camp Australia tại  
www.campaustralia.com.au 
 
2 

Nếu con bạn rời khỏi trường, hãy gọi cho 
Camp Australia theo số 1300 105 343 để 
hủy kích hoạt tài khoản của bạn, vì tất cả 
các đặt chỗ hiện tại sẽ tự động chuyển 
sang năm mới. 

 

Tất cả các đặt chỗ và hủy bỏ cần phải 
được thực hiện trước thời hạn 7 ngày để 
không phải chịu bất kỳ khoản phí trễ nào. 
Ms Kelly Triantafillidis 
After School Care Coordinator                                                                                                               
kelly.triantafillidis@hestalbanssth.catholic.edu.au 

Quyên góp cho hội St 
Vincent de Paul 
Christmas 2019 

Cảm ơn tất cả các gia đình đã hào phóng 
quyên góp cho lời kêu gọi ủng hộ mùa Giáng 
sinh này của St Vincent de Paul. Các giỏ 
quyên góp sẽ được trao cho Bernie từ St 
Vincent de Paul trong Thánh lễ cuối năm học 
của chúng tôi vào Thứ Năm ngày 12 tháng 12 
 

Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ và 
năm mới an lành.  

Bộ môn thể thao  

Vì đây sẽ là mục bản tin cuối cùng của tôi trong vai 
trò giáo viên Giáo dục Thể chất, tôi muốn chân 
thành cảm ơn cộng đồng trường Holy Eucharist vì 
đã hỗ trợ chương trình Giáo dục Thể chất trong hai 
năm qua. Thật là một đặc ân thực sự khi có thể dạy 
cho tất cả các học sinh từ Lớp Prep đến lớp Sáu về 
tầm quan trọng của việc năng động và khỏe mạnh. 
Bây giờ tôi chuyển giao lại cho thầy Harry Herrera 
để đảm nhận vai trò PE nhưng tôi mong được dạy 
lớp 5 vào năm tới và được tham gia vào Thể thao 
liên trường. Chúc tất cả quý vị một Giáng sinh vui 
vẻ và năm mới hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào năm 
2020! 

Miss Clare Christie  
Physical Education Teacher 

 

AN TOÀN CỦA TRẺ EM VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 
Chúng tôi giữ sự chăm sóc, an toàn và phúc lợi của trẻ em và tất cả những người dễ bị tổn thương như một trách nhiệm chính và cơ bản cho cộng đồng 

của chúng tôi. Cam kết của Holy Eucharist về Quy trình Báo cáo và An toàn của Trẻ em Thánh Thể được trưng bày trong phòng Hành chính của Trường và 
Chính sách của Trường có sẵn trên trang web tại www.hestalbanssth.catholic.edu.au 

 

Bản tin giáo dục thể chất  
Trận thi đấu bóng rổ giữa Giáo viên và học sinh lớp 6 

Trận đấu bóng rổ dành cho giáo viên và học sinh lớp 6 hàng năm đã diễn ra vào thứ năm ngày 28 tháng 11. 
 Đó là một trận đấu rất thú vị và được tất cả các cầu thủ và khán giả yêu thích trong ngày. Điểm số cuối cùng là 30-17  
nghiêng về các giáo viên dẫn đầu nhờ Người chơi năng động của chúng tôi - Cô Cablao! Xin chúc mừng tất cả các học  
sinh và giáo viên đã tham gia.  
Lớp 6 dã ngoại đi biển 
Vào thứ Hai ngày 9 tháng 12, các học sinh Lớp 6 đã có Ngày đi chơi ở Bãi biển Altona. Vào ngày này, các em học sinh  
đã tham gia Chương trình bãi biển đa văn hóa do Surf Lifesaving Victoria điều hành, nơi học sinh của chúng tôi học các  
kỹ năng cứu sinh và an toàn dưới nước thông qua một loạt các hoạt động vui nhộn. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho  
các học sinh của chúng tôi để học cách an toàn dưới nước và có rất nhiều niềm vui trong ngày này! Cảm ơn đội ngũ  
giảng dạy Lớp 6 của chúng tôi và thầy Parker đã hỗ trợ các em trong ngày. 

 

http://www.campaustralia.com.au/
mailto:kelly.triantafillidis@hestalbanssth.catholic.edu.au

