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Mùa Phục Sinh chấm dứt tuần này với Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào Chủ
Nhựt.
Lúc chúng ta mừng Ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là thời điểm cao trọng
nhứt của Mùa Phục Sinh. Chủ Nhựt này chúng ta vui mừng và cảm nhận được
sức mạnh tràn đầy của Chúa Thánh Thần trong khắp giáo đường và trong tất cả
những người tự gọi mình là môn đệ và tín đồ của vị Chúa Lên Trời.
Chủ Nhựt tuần trước khi chúng ta mừng ngày lễ Chúa Thăng Thiên, Người đã hứa
với các môn đồ rằng Người sẽ gởi Chúa Thánh Thần xuống và các vị ấy sẽ được
tràn đầy với năng lực từ trên cao. Đã qua rồi sự chờ đợi của các môn đệ và của
chúng ta. Hôm nay mọi người trong nhà thờ chúng ta vui mừng đón Ngày Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống. Ngày này không phải chỉ đến vào một thời xa xưa cho một số người.
Nhưng hiện nay vẫn đến, ngay đây, vào lúc này. Hôm nay mỗi người trong chúng ta đều cảm
nhận được sự tràn ngập linh hiển của Chúa Thánh Thần.

Reflection

Thông điệp của thầy Hiệu Trưởng
Quý phụ huynh và người bảo hộ học sinh thân mến,
Ngày phỏng vấn/chuyện trò giữa phụ huynh, giáo viên (3 bên) đưọc sắp xếp vào 24 Tháng 6. Trong thời điểm
này phụ huynh có thể gặp mặt giáo viên và chúng tôi yêu cầu các học sinh cũng phải có mặt ở buổi nói
chuyện cùng với cha mẹ. Chúng tôi muốn điều này để các em có thể dự phần vào cuộc trò chuyện về những
thành quả mình đã đạt được và về các mục tiêu học tập tiếp theo. Tuần lễ trước ngày nói chuyện chúng tôi sẽ
gởi về nhà các hướng dẫn để chọn lựa và đặt giờ trên mạng (book). Ngày đó học sinh được nghỉ học. Chúng tôi
chờ được gặp mặt phụ huynh.
Một số học sinh đến trường rất sớm và được gia đình thả xuống bên ngoài trường. Phụ huynh cũng biết là trước
8:15 am trường không có nhân viên giám sát học sinh vì các thầy cô phải chuẩn bị bài vở cho ngày làm việc. Tôi
biết rằng phụ huynh còn có nhiều việc khác phải làm, vì vậy xin phụ huynh hãy xử dụng dịch vụ Giữ Trẻ Ngoài
Giờ Nếu phụ huynh gặp khó khăn về tài chính xin đến gặp tôi, tôi sẽ thu xếp để con em phụ huynh có thể xử
dụng dịch vụ và để phụ huynh không phải lo âu về tiền bạc nữa.
Trường đang nhận đơn xin học cho năm 2022. Các đơn xin vào lớp Mẫu Giáo đã đạt tới 50% số chỗ hiện có cho
hệ Mẫu Giáo năm 2022. Nếu phụ huynh biết ai cần xin học cho con em mình xin báo tin, đơn xin học có trên
mạng của trường, hoặc có thể đến lấy ở văn phòng.
Rất nhiều học sinh không mặc quần áo và giày đồng phục đúng cách. Học sinh chỉ được mang giày thể thao
runners và mặc đồng phục thể thao vào các ngày được chỉ định mà thôi, chứ không được mặc mỗi ngày. Để cho
việc mặc đồng phục được duy trì đúng cách, học sinh phải mặc đồng phục mua ở trường, thay vì mua ngoài tiệm
(như đồng phục quần bộ tracksuit, hay quần dài đồng phục vân vân...) Xin cám ơn sự hợp tác của phụ huynh và
xin nhắc lại, nếu phụ huynh gặp khó khăn về tài chính xin hãy đến gặp tôi - sẽ không có trẻ em nào ở trong cảnh
ngộ không có đồng phục để đi học ở trường St Joseph.
Tôi đang hy vọng là vào học kỳ sau trường sẽ trở lại giờ giấc ra về bình thường cho tất cả mọi học sinh vào
lúc 3:15pm, tuy nhiên vì đang trong mùa đông, sự rủi ro vì COVID có thể tăng cao, tôi không muốn thay đổi sự
cẩn trọng của mình bây giờ để rồi sau đó phải quay lại như trước. Xin chú ý là phụ huynh có thể vào khuôn viên
trường trước giờ vào học, nhưng chúng tôi phải ghi lại tên của phụ huynh trong trường hợp phụ huynh có mặt
trong phòng hay trong lớp học quá 15 phút.
Xin chúc tất cả một cuối tuần vui vẻ. Xin Chúa ban ơn.

ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG
Chris

Winter uniform Girls: Grey tunic, blue polo shirt, school windcheater or jumper, bomber jacket, grey tights,
navy slacks, grey socks and rain jacket optional. (all available from the Uniform Shop), black shoes.
Winter uniform Boys: Grey slacks, blue polo shirt, school windcheater or jumper, bomber jacket and rain
jacket optional (all available from the Uniform Shop), black shoes.
Physical education uniform Boys & Girls: Sports polo shirt in house colour, navy shorts, blue tracksuit.
(all available from the Uniform Shop), runners. Sports uniform and runners are only to be worn on Physical
Education, P.M.P. or Sports Days.

All children are expected to wear the correct uniform. Please come and see me if you are experiencing
financial strain, we will provide confidential uniform support - no child will be denied a uniform at St
Joseph’s.

XIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG GIÁO NĂM 2023
(DÀNH CHO HỌC SINH HIỆN HỌC LỚP 5)

VIỆC NỘP ĐƠN XIN HỌC TRƯỜNG NAZARETH
ĐƯỢC LÀM QUA MẠNG INTERNET
Nộp đơn xin vào Lớp 7 năm 2023 (cho học sinh Lớp 5 năm nay)
Những ngày quan trọng cần nhớ:
 20 Tháng 8, 2021 hết hạn nhận đơn
 22 Tháng 10, 2021 thơ báo tin được nhận vào học gởi về nhà
 21 Tháng 11, 2021 ngày cuối cùng để trả lời sẽ học hay không.
Để bắt đầu việc nộp đơn xin học, xin hoàn tất Đơn Xin Học trên Online Application for
Enrolment.
(Đây là đường dẫn/link) để nộp đơn:
https://enrol.nazareth.vic.edu.au/application-for-enrolment/start
Xin chú ý tiền lệ phí để nộp đơn là $50.00

Những hồ sơ cần thiết khi nộp đơn:






Nếu học sinh sinh ở nước ngoài, cần có bản sao hộ chiếu/pasport và thông báo
cấp visa/ Visa Grant Notice
Bản sao Giấy Khai Sinh của học sinh
Bản sao kết quả của khảo sát NAPLAN mới nhứt
Bản sao của Học Bạ Trường mới nhứt
Bản sao của chứng chỉ Rửa Tội

St Joseph - Những ngày cần nhớ

THÁNG 5
25- Phụ huynh và giáo viên thảo luận về cộng đồng và trường - Lớp 1/2G 2:00-3:00pm
27- Phụ huynh và giáo viên thảo luận về cộng đồng và trường - Lớp 3/4F 2:00-3:00pm
Phụ huynh và giáo viên thảo luận về cộng đồng và trường - Lớp 5/6F 2:00-3:00pm

THÁNG 6
2- Buổi họp với phụ huynh về việc Rước Lễ Lần Đầu - 7:00-8:00pm
6- Lễ Buộc - Rước Lễ Lần Đầu - 12:00pm
7-11- Lớp 5/6 đi Trại Trường
17- Ngày Suy Niệm Thánh thể dành cho Trẻ em
19- 20- Rước Lễ Lần Đầu
24- Ngày phỏng vấn/ chuyện trò giữa phụ huynh và giáo viên - HỌC SINH NGHỈ HỌC
25- Chấm dứt Học kỳ

