
 

Lời ngỏ của Hiệu Trưởng  
 
Kính gửi quý phụ huynh 
 
Chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã đến tham dự buổi 
tin tức tuần qua. Một số thầy cô đã hướng dẫn và nói về 
phương pháp giảng dạy mới khiến quý vị rất vui thích và 
hưởng ứng chương trình này. 
 
Trang Web và ứng dụng mới  
Một số quý vị đã nhận biết về trang Web của trường đã 
được cập nhật. Rất là thông dụng cho mọi người ngay cả 
khi dung trong điện thoại cầm tay, và nhất là cho những 
người Việt Nam, vì chỉ cần nhấn vào ‘Translate – dịch” là 
có ngay bài tiếng Việt. Nếu quý vị có ý kiến hay đóng góp 
gì cho trang Web này, xin hãy cho chúng tôi biết. Ngoài ra 
quý vị có thể điền đơn để xin phép con em quý vị không 
đến trường. Và còn một số thông tin khác, chúng tôi sẽ 
thông báo cho quý vị sau 
 
Đây là buổi vui chơi hằng năm vẫn tổ chức tại sân oval, 
vào Thứ Sáu 22 Tháng Hai từ 5pm đến 9pm. Tuy nhiên, 
năm nay sẽ đặc biệt hơn là vì trường chúng ta kỷ niệm 30 
năm thành lập và hội thân hữu quyết định sẽ làm hoành 
tráng hơn mọi năm. Chân thành cảm ơn quý thành viên 
trong hội thân hữu, vì đã đóng góp nhiều c6ng sức trong 
việc tổ chức này. 
 
Các Thánh Lễ cần cho các em Xưng tội lần đầu tham 
dự  
Năm ngoái, một số gia đình có con em Xưng tội lần đầu đã 
không tham dự Thánh Lễ theo yêu cầu. Sau khi đàm thoại 
với Fr John, chúng tôi quyết định các em lớp 3 sẽ có những 
cơ hội tốt trước khi chịu bí tích Xưng tội lần đầu. Vào cuối 
tuần này, Tôi nhấn mạnh yêu cầu tất cả các gia đình 
hãy tham dự Thánh Lễ hoặc là tối thứ Bảy 6pm hay 
sáng Chúa Nhật 9.30am. Sau Thánh lễ Cha John sẽ có 
sausage sizzle và Icecream chỉ cần ủng hộ $2. Xin quý vị 
hãy đến để gây tình thần cộng đoàn và nhân cơ hội này sẽ 
có thêm nhiều bạn bè. 
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In 1861, Mary MacKillop went to work in Penola, a small town in South Australia. Here she met a Catholic priest, Father Julian Woods.  

Together they opened Australia's first free Catholic school. At that time only the rich could afford schooling. 

Penola 
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Chương trình thu nhặt các thứ rác  
Hôm nay cô Curtis sẽ tổ chức kiểm tra các thứ rác, vào sau các giờ giải lao, hay 
bữa ăn trưa. Mục đích của buổi kiểm tra này là có bao nhiêu hay những loại gì 
có thể làm phân bón. Đây là bước đầu của chương trình, hy vọng các học sinh 
sẽ hỗ trợ và biết phân biệt những loại nào có thể thu nhặt và làm phân bón tốt.  
 
Thứ Tư Lễ tro  
Thứ Tư Lễ Tro bắt đầu của Mùa Chay, Năm nay Thứ Tư Lễ tro vào ngày 6 
Tháng Ba. Xin quý phụ huynh và tất cả gia đình tham dự Thánh Lễ toàn Trường 
lúc 8,45am  
 
Yours sincerely 
Laurie Bechelli 
 
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG  
 

  
Wednesday 20th February Incursion – Waste Wise Audit 
Thursday 21st February Year 5 Mass 8.45am 
Friday 22nd February Assembly 8.35am (Yrs 4-6)  
Friday 22nd February Family Fun Night 5-9pm 
Saturday  23rd February Reconciliation Commitment Mass 6pm 
Sunday 24th February Reconciliation Commitment Mass 9.30pm 
Thursday 28th February  Year 4 Mass 8.45am 
Friday   1st March  Assembly 8.35am (PP-Yr3) 
Friday   1st March  Yr 6 Leadership Retreat 

Monday 4th March  Học sinh nghỉ học  
Tuesday   5th March   Shrove Tuesday   
Wednesday    6th March  Thánh Lễ toàn trường Lễ tro 8.45am  
Friday    8th March  Faction Swimming Carnival Yrs 4-6 
Saturday    9th March  Reconciliation Students Mass Weekend 1  
                                                                       (Student Attendance required only) 
 

 
 

Học phí năm 2019  
 
Học phí – Những tin tức có thể vào trang Web www.mmccps.wa.edu.au   và 
bản statement của gia đình đã nộp học phí được gửi về cho gia đình qua các 
học sinh.  Xin quý vị coi trong cặp các học sinh. 
 
Học phí từ Kindy tới Lớp 6  -  Đầu năm chúng tôi sẽ gửi bảng giá học phí về 
nhà cho quý vị. Mỗi term trước ngày nghỉ chúng tôi sẽ gửi cho quý vị số tiền học 
phí cho term tới. Hạn nộp học phí trong vòng 7 ngày theo sự hướng dẫn bên 
dưới. Có thể trả theo hình thức là 2 tuần, I tháng, hay 3 tháng vào Thứ Tư hay 
Thứ Sáu. Quý vị vào trang web của trường   
 

http://www.mmccps.wa.edu.au/


PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 3 

 

www.mmccps.wa.edu.au 
 
Hạn chót của mỗi term            Term 1       22/02/2019         

Term 2       3/05/2019 
                                                Term 3     26/07/2019         

Term 4    18/10/2019 

THẺ HEALTH CARE VÀ THẺ NGƯỜI GIÀ GIẢM HỌC PHÍ  
 
Nếu quý vị có thẻ Health Care và thẻ Pensioner Concession trong năm  
2019. Học phí sẽ giảm cho các em từ lớp Kindy tới Lớp 6 theo chính sách 
của Bộ Giáo Dục Công giáo. Tuy nhiên về những dụng cụ trong trường 
không giảm giá   
 
Học phí được giảm cho em thứ nhất như sau  

Kindy Annual Tuition Fee for 
Kindy 

$390 per annum 

Years PP - 6 Annual Tuition Fee for  
1st Child 

$390 per annum 

 
Hằng năm Quý vị phải mang thẻ đến văn phòng để xin giảm giá.   

 

 

BPAY 

Telephone and Internet Banking - call your bank to pay your account quoting 
our Biller Code and your Reference Number. Regular cycles can be set 
up.  Please note School preference is for a Wednesday or Friday as payment 
day. 

 

EFTPOS   
Various bank or credit cards are accepted for prompt payment at the school 
office.  
Hours 8.15am – 3.30pm (excluding American Express and Diners Club). 

 

Mailing your Payment 
Tear off the remittance advice and send your cheque/money order to the  
School Office.  NO CASH PLEASE 

 

Paying in Person 
Present the remittance advice with your payment to the School Office during 
office. Hours 8:15am – 3:30pm. 
 
Direct Debit Authority-Regular Bank Account Payments (savings or cheque) 
Wednesday or Friday regular payments can be established on a fortnightly, 
monthly or quarterly basis.  Please complete an authority form and return to 
the school office before 1st Term fees due date 22/2/2019.  Forms are on the 
school website or available from the school office and assistance is given to 
calculate payments in need. 
CDF Authority-Regular Credit Card Payments 
Wednesday or Friday regular payments can be established using your credit 
card on a monthly or quarterly basis.  Please complete an authority form and 
return to the school office before 1st Term fees due date 22/2/2019.  Forms are 
on the school website or available from the school office and assistance is 
given to calculate payments in need. 
 

http://www.mmccps.wa.edu.au/
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Hạn chót là ngày 8th Tháng Ba 2019. 
 

Trơ giúp học phí  
 
Nếu gia đình có hoàn cảnh khó khan mà không có thẻ trên. Xin làm buổi 
hẹn với hiệu trưởng và trình bày khó khăn về tài chánh.  
 
IfNếu quý vị có thắc mắc xin liên lạc  Ph: 92417506 hay email 
finance@mmccps.wa.edu.au.   
 
Chân thành cảm ơn. 

 
Sue Haynes 
FINANCE MANAGER 
Ph: 9241 7506 
 

 

CÁC TỜ ĐƠN VỀ TIN TỨC CỦA GIA ĐÌNH  
 
Các tờ đơn về tin tức của gia đình sẽ gửi về cho quý vị. Xin quý vị điền và gửi 
về văn phòng cho chúng tôi càng sớm càng tốt. 
Chân thành cảm ơn  
 

 

 

 

Buổi webinar Hướng dẫn phụ huynh  

Để giúp cho các em có một tâm hồn lành mạnh hơn là chỉ nhắm vào 

những điểm yếu để sửa sai, đó là lý do mà buổi webinar sẽ giải thích. 

Giáo sư Waters đã có kinh nghiệm hơn 20 năm về vấn đề nâng cao ý 

thức và nghị lực cho các trẻ em và thanh thiếu niên, và cha mẹ biết 

phải làm thế nào để hướng dẫn. Với nhiều kỹ thuật trong lãnh vực 

giáo dục, giáo sự sẽ hướng dẫn cho quý phụ huynh khám phá được 

những tài năng của con em mình, biết dùng cách tích cực, suy nghĩ 

tốt, và hiểu được những khó khăn trong tính tình của thanh thiếu niên, 

lới nói có sức thuyết phục trong những tình huống nguy hiểm 

Thời gian: Thứ Tư 6 Tháng Ba từ 8pm đến 9pm 

Mrs Lisa Meuller 
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TIN TỨC CANTEEN  
 
Thực đơn của Semester 1 CANTEEN năm 2019 có sẵn trên 
trang mạng của trường, nếu quý vị cần bản copy xin đến văn 
phòng để lấy  
 
Canteen mở cửa vào Thứ Hai Thứ Tư và Thứ Sáu. Trường 
Mary MacKillop có trang mạng để đăng ký vì giúp cho quý 
vị luôn tiện lợi và dễ dàng.  
 
Quý vị vào trang mạng www.ouronlinecanteen.com.au để biết thêm nhiều 
chi tiết hơn 
 

Quý vị có thể mua những túi đựng cho bữa trưa hay giải lao tại canteen, 20 túi 
giá $1. 
 
Xin quý vị hãy ghi rõ tên của học sinh, tên lớp và phân biệt túi cho bữa trưa hay 
giảo lao 
 
XIN QUÝ VỊ ĐỪNG DÙNG BĂNG KEO ĐỂ DÁN HAY DÙNG GHIM ĐỂ BẤM 
VÀO CÁC TÚI DỰNG THỨC ĂN  
 
Tất cả những thức ăn đăng ký sẽ để vào hộp của lớp học khi bắt đầu vào lớp, 
sau đó mang đến canteen. Nếu học sinh tới trễ, xin mang thẳng đến canteen  
Nếu học sinh nào muốn mua nước uống hay Icecream không cần đăng ký nếu 
như có đem tiền theo, và mua tại canteen 
 
Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với Canteen 
 
Regards,  
Sylvia Campbell 
 

CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC    
                                                  

THỨ BA        
Buổi sáng  8.00am-9am  
 
Thứ Năm   
Buổi chiều 2.30pm-3.30pm    
 
EFTPOS AVAILABLE 
 
Julie  
Giám đốc cửa hàng đồng phục   
 

CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC CŨ  
 

http://www.ouronlinecanteen.com.au/
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Nếu quý vị muốn mua những đồng phục cũ, xin liên lạc với bà Mrs 
Wendy Jacques 0417 092796. 
 
The ALEX & FLORA CLUB (Trông coi học sinh trước và sau giờ học tại 
nhà thờ)   
The Alex and Flora Club cung cấp trông coi học sinh trước và sau giờ học từ 
lớp Kindergarten tới lớp 6, và trong các ngày nghỉ cũng như kỳ hè.  
 
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Colleen Besterwitch on 0447 019 567. 
 
 
 

 

 
TIN TỨC HỘI THÂN HỮU 
 

Tối Thứ Hai buổi họp của Hội Thân Hữu đầu tiên năm 2019 đã diễn ra vô cùng 
tốt đẹp. Tổ chức đầu tiên của chúng tôi là Đêm vui chơi của các gia đình vào 
Thứ Sáu từ 5pm tới 9pm. Các học sinh sẽ nhận được vòng đeo tay vào Chiều 
Thứ Sáu còn các anh chị em không thuộc trường này sẽ có vòng đeo tay trước 
khi vào cổng.  Xin lưu ý, quý vị chỉ vào cổng của sân trường, còn cổng gần văn 
phòng và các cổng khác sẽ đóng, vì để bảo đảm sự an toàn cho các học sinh. 
Chúng tôi hy vọng tất cả các em sẽ có một đêm vui nhộn và thích thú với nhiều 
trò chơi , và ngoài ra còn có những thức ăn ngon và hấp dẫn, coffee, bánh trái 
làm tại nhà. Hơn nữa còn có những em trước đây đã học trường này còn trở lại 
để biểu diễn những màn văn nghệ gồm ca múa và Kung Fu 
 
Xin mang theo những khăn tắm, nụ cười và các em thích nghịch nước. 
 

Trong term 1 này, quý phụ huynh có con em học lớp Kindy sẽ có buổi tiệc trà 
tại Penola Café. Hy vọng quý vị hưởng ứng tham gia để chúng ta làm quen và 
biết nhau và cùng nhau xây dựng cộng đồng. 
 
Buổi họp tới là Thứ Hai 18TH Tháng Ba lúc 7:30PM tại phòng giáo viên. Chúng 
ta sẽ thảo luận về vé số cho ngày Phục sinh, chúng tôi mong quý vị tham gia 
trong công tác thiện nguyện. 
 
 

Taryn Prior  
P&F President 
 
 
 

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG  
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SAVE THE DATE - SERVITE COLLEGE OPEN DAY  
 
Welcome to the 2019 school year. 
 
Servite are looking forward to welcoming families to their Open Day on Tuesday 19 March from 
9.30am to 11.00am.  
 
More information will follow in our next Penola. 

 

Kris Moore 
  

Executive Assistant to the Principal 
  

College Registrar 
  

08 9208 0805 

  

| 
  

servite.wa.edu.au  

    

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

tel:08%209208%200805
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.servite.wa.edu.au%2F&data=02%7C01%7Cmmccps.admin%40cathednet.wa.edu.au%7C3f60525917b441e2298608d6924378f5%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C636857215817648264&sdata=QEinwKSI7sL2nfjIDb5VfoL3TvNE1mNc7O1Wq2mFS%2Fk%3D&reserved=0
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.servite.wa.edu.au/&data=02|01|mmccps.admin@cathednet.wa.edu.au|3f60525917b441e2298608d6924378f5|c5852f2336334f29b38651da53e35e23|0|0|636857215817638268&sdata=oiBXVO3zHch2h4rvcJhfuQpsBSrZXLA24ncs1fdPeOE%3D&reserved=0
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