
 
Lời ngỏ của Hiệu Trưởng 
 

Lá thư  –13 Tháng Năm 2020 
 

Kính gửi quý phụ huynh 

Tôi nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta đang chuẩn bị khôi phục lại sau một 
thời gian bị tắc nghẽn vì vi trùng COVID 19. Thứ Hai tới ngày 18 Tháng 
Năm, các lớp sẽ hoàn toàn giảng dạy như trước đây. Hiện tại sĩ số học 
sinh đạt tới 90% trong mỗi lớp và tôi chắc chắn rằng tuần tới sẽ là 100%.  
Tôi rất là phấn khởi khi nhìn thấy từng gương mặt rạng rỡ của các học sinh 
khi trở lài trường. Và tôi cũng nhận thấy rằng các giáo viên và nhân viên 
luôn là những người chăm chỉ và đóng góp rất nhiều công sức trong việc 
giảng dạy, phải nói là :yêu nghề và yêu trẻ. Tôi luôn cảm phục và hãnh 
diện vì tôi được làm việc cùng với những người như vậy, nhất là những 
nhân viên trong trường này. Ngoài ra, Thủ tướng sẽ có thông báo vào ngày 
mai, với những tin tức về giáo dục, và từ CEWA, tôi sẽ gửi lá thư để thông 
báo với những câu trả lời mà quý vị đang thắc mắc đặt câu hỏi.  
 

OSHClub Từ khi câu lạc bộ Alex và Flora đóng cửa, một số quý phụ huynh 
đã hỏi tôi khi nào thì mở cửa lại. Tôi xin thông báo củng quý vị là ban quản 
trị đã đồng ý để mở cửa lại Tuy nhiên câu lạc bộ này sẽ làm việc bắt 
đầu từ term 4 tại hội trường của chúng ta trước và sau giờ học . Tôi 
đã hy vọng rằng có thể bắt đầu từ term 3 nhưng vì phải chờ đợi cho việc 
xét duyêt giấy tờ trong vòng 90 ngày. Thêm vào đó nữa là cơ quan quản 
lý câu lạc bộ này không thuộc nhà trường chúng ta, cho nên chỉ có thể làm 
việc theo quy định của họ. Tôi cũng đã từng biết về câu lạc bộ này, các 
nhân viên làm việc rất tốt, và có chất lượng trong việc chăm sóc trẻ. Các 
nhân viên này cũng sẽ được mời làm việc nguyên ngày khi các giáo viên 
có buổi huấn luyện về chuyên môn. 
 

Kindy 2021 Tôi đã phỏng vấn một số em cho năm tới. Nếu quý vị có con 
em đến tuổi vào lớp Kindy cho năm tới, xin hãy đến văn phòng lấy đơn hay 
tải xuống từ trên mạng để điền và nộp cho văn phòng trường  
 
Buổi họp của Ban quản trị và Hội thân hữu  Các ban này có cuộc họp 
vào tối Thứ Hai tới. Tuy nhiên vì sự hạn chế không quá 10 người, và chúng 
ta sẽ ngồi theo khoảng cách quy định  
 
Yours sincerely 
Laurie Bechelli 
 

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP KINDERGARTEN 
NĂM 2021  

Quý vị có con em sinh vào khoảng từ 1st 
Tháng Bảy 2016 – 30th Tháng Sáu 2017, đó 
là độ tuổi vào lớp Kindergarten năm  2021. 
Các đơn có tại văn phòng trường hay trên 
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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 
 

http://www.mmccps.wa.edu.au/
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trang mạng  www.mmccps.wa.edu.au 
Xin mang đến văn phòng nộp đơn càng sớm càng tốt 

Những học sinh đang học tại trường có em đến tuổi vào 
Kindy xin hãy đến đăng ký ngay  

 
 

TIN TỨC TỪ TƯ VẤN TRƯỜNG HỌC  
 

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT TỪ  BÁC SĨ TÂM LÝ MICHAEL CARR-GREGG 
SỨC KHỎE TỐT  - DANH SÁCH KIỂM TRA CHO HỌC SINH 

Trong thời gian khủng hoảng này, hầu hết các em học sinh vẫn bình tĩnh và vẫn chứng minh khả 
năng tuyệt vời trong cách sinh hoạt thường ngày của các em. Một số tỏ ra có kinh nghiệm trong 
những cảm xúc từ sợ hãi đến lo âu, nhưng hầu hết đều được xem như là bình thường hay tự nhiên 
vì đó hoàn cảnh không may xảy đến. Điều đáng lưu ý cho quý phụ huynh là cần phải chăm sóc các 
em để giúp các em vượt qua tình huống khó khăn này  
 
Trước thời gian đại dịch COVID 19 thì trung bình là 1 trong 7 các em học sinh đánh giá có tình trang 
tâm thần rối loạn, vì thế sự ngăn ngừa, chuẩn đoán và chữa trị rất là quan trọng. Trong thời gian hiện 
nay, Một trong những điều hữu ích quý vị có thể giúp các em là tập trung trong những việc mà các 
em có thể làm là học hành, giảm cân, tập thể dục và ngủ đều dặn 
 
Trong báo cáo đặc biệt này, những bậc phụ huynh cần làm là chăm sóc các em theo sự hướng dẫn 
như phương châm cho quý vị xử dụng nếu có bất kỳ sự gì xảy ra. Chúng tôi hy vọng quý vị dùng thời 
gian để tìm hiểu về những tin tức trong báo cáo đặc biệt này, và có điều gì cần bổ túc, xin quý vị cho 
chúng tôi biết. Đây là báo cáo https://schooltv.me/wellbeing_news/special-report-wellbeing-checklist-
primary 
 
Nếu quý vị có vấn đề gì cần thảo luận xin liên lạc nhân viên xã hội Lisa Mueller hay những vị 
chuyên môn. 
 
Lisa Mueller 
School Counsellor  
 

TIN TỨC THƯ VIỆN 
 

Quý vị có thể đến thư viện tại địa phương hay thành phố để mượn sách. Quý vị cũng có thể 
mượn trên mạng nếu quý vị có thẻ hội viên. Dưới đây là đường link của mạng để quý vị có 

thể vào thư viện thành phố hay thư viện Swan  
 

State Library 
https://catalogue.slwa.wa.gov.au/selfreg~S2 

 
City of Swan Libraries 

https://www.swan.wa.gov.au/Your-Services/Libraries/Library-membership 
 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Furl8208.schooltv.me%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Dw0bYO8IaHQXQSDKzV2iKpxzQwHYiC0721Myeh-2F46oaqejzRW6rTiGAeqhoLQ-2FjRapU52KXkQxUlqYjdfmXxoUB9tyR0AgEAUdLvMkRoK-2F7QY2gSdqHUwYIr0ZYLZBwsZEzQf_IqFiwqbfFz6tQ-2FquBMtnxJFzaph-2FtvGxhqLbnLCNz9olFTCqo196lNsoc0Mrn7AMLmKC-2BRYSz0lpPEF2Bt-2FXsZOP4WiOOsVEewPllj8etdL5-2B3qt1DAyU9QhROdaC9OKYJBQO6mgewcoqqjhbt-2B2XNIVxojwfx5ZoFehCgZYDa5tA3UIZhG-2FkjYAf6Muf-2BHqeciJfk3S-2FlXEYfCG4CPGEal-2Bl1XHfAVOeUc4SxdT6JdqJpYWdYf8NAyU8wdIAZ-2Fv&data=02%7C01%7CJane.Coniglio%40cewa.edu.au%7C1a10d0e869de4d4ecec108d7ed71b18b%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C637238944873490589&sdata=%2BVk%2Bko%2F7J9e2KeDVYx0kj5lbwdTGhvoO1K%2B7w3vvP3U%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Furl8208.schooltv.me%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Dw0bYO8IaHQXQSDKzV2iKpxzQwHYiC0721Myeh-2F46oaqejzRW6rTiGAeqhoLQ-2FjRapU52KXkQxUlqYjdfmXxoUB9tyR0AgEAUdLvMkRoK-2F7QY2gSdqHUwYIr0ZYLZBwsZEzQf_IqFiwqbfFz6tQ-2FquBMtnxJFzaph-2FtvGxhqLbnLCNz9olFTCqo196lNsoc0Mrn7AMLmKC-2BRYSz0lpPEF2Bt-2FXsZOP4WiOOsVEewPllj8etdL5-2B3qt1DAyU9QhROdaC9OKYJBQO6mgewcoqqjhbt-2B2XNIVxojwfx5ZoFehCgZYDa5tA3UIZhG-2FkjYAf6Muf-2BHqeciJfk3S-2FlXEYfCG4CPGEal-2Bl1XHfAVOeUc4SxdT6JdqJpYWdYf8NAyU8wdIAZ-2Fv&data=02%7C01%7CJane.Coniglio%40cewa.edu.au%7C1a10d0e869de4d4ecec108d7ed71b18b%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C637238944873490589&sdata=%2BVk%2Bko%2F7J9e2KeDVYx0kj5lbwdTGhvoO1K%2B7w3vvP3U%3D&reserved=0
https://catalogue.slwa.wa.gov.au/selfreg~S2
https://www.swan.wa.gov.au/Your-Services/Libraries/Library-membership
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CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC  

 
Cửa hàng đồng phục tiếp tục làm việc và mở cửa vào các ngày Thứ Ba 8.00am-10.30am và Thứ 
Năm 2.30pm-4.00pm. Vì đại dịch COVID 19 hạn chế, nên chúng tôi đưa ra một số phương pháp để 
quý vị dễ mua và đặt hàng. 
 
Quý vị có thể đặt qua Uniform Concepts Nell Gray 92704660. 
Một phương pháp khác là đưa đến nhà, đến cửa hàng Joondalup để nhận, hay mang đến lớp của 
học sinh. 
https://www.nellgray.com.au/S…/Mary-Mackillop-Primary-School  
 
Quý vị có thể vào trang mang để đặt hàng hay email to Julie mmccps@uc.nellgray.com.au với thẻ trả 
tiền credit. 
 
Quý vị có thể nhắn tin qua số 0427 352724 và Julie sẽ gọi lại. 
 

Nếu quý vị muốn trả lại hay đổi cái khác, xin liên lạc với Julie 
trước và mang đến văn phòng, và xin đừng tháo bỏ những label 
trên quần áo hay gói nylon bọc ngoài 
 

HỘI THÂN HỮU 
 
Những giáo viên và nhân viên của trường vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ! Vì không được phép chơi 
ngoài sân trường cho nên chúng ta không tổ chức được những gian hàng cho ngày Mother’s Day 
năm nay. Tuy nhiên, theo sự chỉ dẫn của hội, các giáo viên đã tổ chức theo từng lớp và cũng đạt kết 
quả khả quan. Xin chân thành cảm ơn tới tất cả các nhân viên của trường. Chúng tôi hy vọng các bà 
mẹ sẽ cảm thấy thích những gì mà con cái của họ đã mua tặng và hạnh phúc vì trong những thời 
gian này mà con của họ vẫn nhớ và cho họ một niềm an ủi trong ngày Mother’s Day 
 
CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC CŨ CỦA HỘI vẫn mở cửa phục vụ cho quý vị nhưng có một vài khác biệt. 
Người làm việc cho cửa hàng này là Anita Andrews, vì rất gần nhà và rất là thân thiện. Nếu quý vị 
cần thứ gì xin liên lạc Anita qua 0412 866 588 hay qua ‘Mary Mac Parent Secondhand Uniform Buy 
& Sell’ Facebook page. Xin quý vị lưu ý là trong thời gian này, cửa hàng chúng tôi chỉ nhận thẻ debit. 
Và số account của hội BSB: 066 167, AC: 105 100 78. Chân thành cảm ơn Anita đã rất quảng đại đã 
giúp đỡ chúng tôi cho cửa hàng này để giúp các gia đình. 
 
Các viên gạch đã được đặt xuống con đường với tên của quý vị để kỷ niệm 30 năm của trường. Quý 
vị có thể tìm thấy tên những viên gạch mang tên quý vị giữa nhà trường và và thờ trên con đường đi  
 
Hội thân hữu vẫn tiếp tục kêu gọi quý vị đọc những cuốn sách giải trí để ủng hộ cho hội. Những cuốn 
sách bao gồm những tiện nghi và lợi ích cho quý vị như mua hàng trên online hay takeway để giúp 
cho cộng đồng hay nhà hàng địa phương. Quý vị có thể tiết kiệm tiền và còn giúp cho cộng đồng địa 
phương thêm thu nhập. Nếu quý vị thấy hứng thú xin vào trang mạng    
 
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/861g83 hay gửi chúng tôi email, 
pandf@mmccps.wa.edu.au và chúng tôi sẽ gửi đường link cho quý vị.  
 
 

BUỔI HỌP TỚI CỦA CHÚNG TÔI  sẽ vào ngày THỨ HAI 18th tháng 
Năm lúc 7:30pm. Nếu quý vị muốn tham dự buổi họp, xin email cho chúng tôi biết vì hạn chế 

số người tham dự. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ điều gì mà quý vị muốn chúng tôi làm hay thắc mắc câu 
hỏi và cần trả lời, xin cho chúng tôi biết. 
 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nellgray.com.au%2FSchools%2FMary-Mackillop-Primary-School%3Ffbclid%3DIwAR0stseK7r-5dls6JcMR8nu7Znh184qfz5OTJx8_JamNGyUPWIWp9QZbXlw&data=02%7C01%7CJane.Coniglio%40cewa.edu.au%7C676f4214c7b7421f9ad708d7f62f8dda%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C637248556427042139&sdata=Hl8YAZAQ5z9Z3w2ovyl38WqS8%2BX%2FgfYInnKOkek%2FrUc%3D&reserved=0
mailto:mmccps@uc.nellgray.com.au
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/861g83
mailto:pandf@mmccps.wa.edu.au
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Và trang Fcebook: Mary MacKillop P&F, hay gửi cho chúng tôi e-mail pandf@mmccps.wa.edu.au. 
 
Hy vọng thời gian tới chúng ta có thể gặp nhau dễ dàng hơn 
 
Alyce Hofmann-Fritz 
P&F President 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pandf@mmccps.wa.edu.au
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SCHOLASTIC BOOK CLUB – TERM 2 2020 
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With the current pandemic situation, Scholastic Book Club catalogues will not be distributed to 
students however are available online. 
 
This term’s catalogue can be viewed 
at  https://issuu.com/scholastic_australia/docs/aus_issue_3?fr=sMTQ2ZTExOTgzNjE .  
 
Books can be ordered by visiting https://mybookclubs.scholastic.com.au/Parent.aspx or 
downloading the app through the App Store or Google Play (link available on the Scholastic login 
page). 
 
The final order date for Term 2 orders is Friday 15th May 2020. 
 
Once the books have been received from Scholastic they will be sorted and packed by our volunteer 
Scholastic Coordinator. For those students at school, the books will be distributed to them in their 
classroom. For those students who are schooling from home, the books will be available with the 
following week’s school pack. 
 
MMCCPS receives points for all books ordered through Scholastic. These points are used by the 
school to purchase Lexile reading books and resources for our Library and other learning areas. 
 
Thank you for your support. 
 
 

COMMUNITY NEWS 
 

 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fscholastic_australia%2Fdocs%2Faus_issue_3%3Ffr%3DsMTQ2ZTExOTgzNjE&data=02%7C01%7CJane.Coniglio%40cewa.edu.au%7Cdb87e6698f384b1b7fd108d7ed832003%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C637239019762614769&sdata=UVI5NuUPjPQHXmrcyXUCOwb1Lb%2BSWpXKOUSb8mrBeQU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmybookclubs.scholastic.com.au%2FParent.aspx&data=02%7C01%7CJane.Coniglio%40cewa.edu.au%7Cdb87e6698f384b1b7fd108d7ed832003%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C637239019762614769&sdata=NmlDZ7mu%2FNCezhCrwDDhGuUIj1vIhdyi2x%2Bo%2Bzd5A18%3D&reserved=0

