
 
Lời ngỏ của Hiệu Trưởng  
 

Kính gửi quý phụ huynh 
 

Bởi vì vi trùng Coronavirus, nên chúng tôi không có lên chương trình cho 
term này. Tuần lễ vừa qua, chúng tôi lên kế hoạch cho Các em Rước Lễ 
Lần đầu. Tuy nhiên, vẫn chưa chấp nhận khi bất kỳ tổ chức nào có số đông 
người, vì chúng tôi vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Thủ tướng và Tổng 
Giám Mục. Tất cả những buổi hội thảo vào ngày Thứ Sáu, Các Thánh Lể 
toàn trường, du ngoạn, tập hát, nhảy múa vv đều ngưng trong lúc này. Các 
thày cô và nhạn viên vẫn cố gắng tập cho các em vì được thêm thời gian 
hy vọng các em sẽ có nhiều hiểu biết hơn.  
 

Bãi đậu xe sau giờ học  Quý vị cũng biết thời gian này rất khó khăn khi 
không ra khỏi xe để đón các em, vì theo đúng như yêu cầu của chính phủ. 
Tôi cũng đã hỏi nhân viên của Thánh Phố Swan đến để xem xét tình hình 
cụ thể tại trường. Họ đã cho biết rằng, nguyên nhân xảy ra vì một số 
người không tuân theo đúng yêu cầu của trường. Chẳng hạn như là 
khi ra khỏi cổng trường thì quẹo trái, có lẽ vì một sốt đã quên mà quẹo 
phải, cho nên một dãy xe đằng sau cứ đứng chờ Ngoài ra, tôi cũng muốn 
khuyên quý vị nếu như đón các em lớp lớn thì đừng đến quá sớm, 
hãy đến khoảng 3,10pm là đúng thời gian. I Tôi cũng biết rằng, một số 
xe đậu trên con đường lối đi ra vào lúc 2.45pm làm chặn lối các xe khác, 
không cần phải làm vậy, vì các nhân viên trông coi bắt đầu lúc 3.20pm lúc 
đó bãi đậu xe trống vắng. Chỉ có một số phụ huynh trong thời gian này, đã 
đến và đón học sinh, sau đó nhanh chóng chở các em về, dễ dàng và 
không bị kẹt. 
 

Trong thời gian tạm thời này, chúng tôi bố trì cho các lớp nhò Kindy và 
PrePrimary có các anh chị học lớp lớn cùng ra khỏi xe và dẫn vào lớp cho 
tới khi có sự chấp thuận của thủ tướng cho quý phụ huynh ra khỏi xe và 
được dẫn các em nhỏ vào lớp. Tôi cũng đã mời nhân viên của đường phố 
đến trợ giúp cho sự khó khăn này. Kế hoạch này đã tạm xong, và tôi đã 
chuyển cho quý vị qua email. Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn quý nhân 
viên đã hỗ trợ trong việc nhận và trả học sinh trước và sau giờ học.  
 
 

Kindy 2021 Tôi đã bắt đầu phỏng vấn các em lớp Kindy cho năm tới và có 
một số rất khả quan. Nếu quý vị có các em tới tuổi vào lớp Kindy xin hãy 
đến văn phòng nhận đơn và đăng ký cho các em  
 
 

Yours sincerely  
Laurie Bechelli 

 
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG  

 

Monday     1st June  Public Holiday  
Monday    29th   June  Reports go home with students. 
Friday       3rd   July  Kết thúc Term 2  
Wednesday    22nd   July  Term 3 bắt đầu  
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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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Nếu quý vị có thẻ Health Care, xin liên lạc với chúng tôi để 
xin giảm giá tiền đóng học phí  
 

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 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  

 

KHOA HỌC   
Nếu quý vị có những món đồ sau đây, xin quý vị hãy nhờ các em mang đến trường. 
paper towel tubes 
tissue boxes 
small plastic containers (eg. yoghurt containers) 
wire hangers 
corks 
 

Barb Stojkovski 
 

Thể thao/Nhạc  
 
Tùy theo mỗi lớp, xin quý vị giúp các em mặc đồng phục thể thao trong các ngày Thứ Ba theo từng 
tuần dưới đây, để có những bài học về THể thao. Thầy Power và cô Hince sẽ có bài học cho các em 
 

Tuần. 5  Year 5 

Tuần. 6  Year 2 

Tuần . 7  Year 6 

Tuần. 8  Year 1 

Tuần. 9  Year 4  

 

GIÚP CÁC TRẺ TRỞ LẠI ĐỜI SỐNG BÌNH THƯỜNG. 
Vì vi trùng Corona mà tất cả mọi người phải cô lập tùy theo mỗi gia đình hành động. Trong tiểu bang 
QLD và NT trên online họ hỏi một số phụ huynh về trường hợp nếu trở lại bình thường đã sẵn sàng 
chưa, thì một nửa nói là chưa và một nửa nói là rồi.. Đường online giúp các trẻ có báo cáo rằng một 
só các em đã tỏ ra đau buồn, đã không con tự tin vì đời sống thay đổi, lo lắng và mất tự chủ vì sợ 
rằng làn sóng thứ hai của đại dịch xảy đến, sợ rằng không an toàn nơi công cộng, sợ bị trầm cảm 
hay những thứ khác như bị bắt nạt do các bạn học. 
Để giúp cho các em, Đường online đề nghị rằng: 
 

• Lắng nghe những cảm xúc và những ý kiến của các em. 

• Nói cho các em biết rằng những cảm xúc của các em rất bình thường. 

• Không đưa tin tức ra ngoài. 

• Từng bước nhỏ để trở lại vào xã hội – nỗi sợ hãi có thể giảm bớt từ từ, kiểm soát cảm xúc, 

và có thể đi ra ngoài một chút như đi mua sắm. 

• Giải quyết vấn đề cho các em một cách khéo léo và giúp các em có sức mạnh về cảm xúc.  

• Trở lại những công việc bình thường – Công việc bình thường sẽ thân quen và an toàn để 

giảm bớt sự lo lắng. 
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• Tập trung vào những thứ có thể giải quyết hơn là những thứ khó khăn. 

• Nhắc lại những luật xã hội giãn cách và vệ sinh tay sạch sẽ khiến các em cảm thấy an toàn 

nơi công cộng. 

• Chúng ta không thể giải quyết hết mọi khó khan của của em, nhưng hãy giúp các em rằng các 

em luôn có người bên cạnh để hỗ trợ các em.  

• Giúp các em luôn hướng tới sự tích cực.  

Lisa Mueller 
School Counsellor 

LỜI CHIA BUỒN  
 
Chúng tôi xin chia buồn với gia đình McGinnis (Ricky 60) vì bà của em mới 
qua đời. 

 

 

 

 

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 
 

Áo T Shirts của Lớp 6 đang in tên học sinh sẽ có khoảng tuần tới 
 

. 
 

TIN TỨC THƯ VIỆN 
 

Chúng tôi có rất nhiều sách mới và rất thú vị để cho các bạn mượn về đọc. Hãy nhìn những 
chủ đề như sau: 

 

Meerkat madness by Ian Whybrow 
Mimi, Skeema and Little Dream love hearing tales from their Uncle’s glory days – stories of 
the Upworld, of befriending blah-blahs and battling the enemies in the grasses and the 
skies…They’re just not quite sure they believe him. 

 

 

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
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Little lunch – The monkey bars by Danny Katz 
At little lunch Tamara Noodle hogged the monkey bars, we all fought over what kind of 
sandwich Manny was eating and Battie became SUPER BATMAN GUY.  What else can happen 
in fifteen minutes? 

 

Morphing Murphy by Robert Favretto 
Murphy likes his life just the way it is – swimming in his weedy pond, slurping up algae and 
rotting water plants.  But then things begin to change … and he’s not the only one caught 
by surprise! 

 
 

TIN TỨC QUẦY THỰC PHẨM 
Quầy thực phẩm đã mở cửa như thường lệ. Tôi vui mừng chào đón quý vị, tuy nhiên vì đại dịch 
COVID, chúng ta cần phải cẩn thận trong vệ sinh như sạch sẽ và rửa tay để giữ an toàn  
 
Chính phủ WA đã có trang mạng huấn luyện các nhân viên cho cửa hàng, chúng tôi đã được thực 
tập qua khóa đào tạo, và chúng tôi sẵn sàng để phục vụ quý vị. 
 
Danh sách cho 6 tháng đầu năm của CANTEEN năm 2020 có sẵn trên web của nhà 

trường  MMCCPS. Để làm giảm sự dùng tiền, Trường Mary MacKillop sẽ đăng 
ký trên trang mạng của hệ thống Canteen. Điều này sẽ giúp quý vị thuận 
lợi và tiện nghi vì chỉ việc xử dụng online và giúp chúng tôi dễ dàng phục 
vụ nhanh chóng hơn cho quý vị  
 

Quý vị vào online để đăng ký quickcliq.com.au . 
 
Sylvia Iggleden  
Canteen Manager  

 

Tin tức Hội Thân Hữu 
Các giáo viên và nhân viên của trường rất tốt! I absolutelyTôi rất ngưỡng mộ vì họ không quản ngại 
trời mưa để đưa đón học sinh mà trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện, và nhắc nhở các em thận trọng 
đi đứng và lên xe, Cảm ơn rất nhiều 
 
Chúng tôi cũng đang kêu gọi ủng hộ bằng cách đóng góp những đồng xu bạc, hy vọng quý vị quảng 
đại đưa cho các em mang đến trường. Chúng tôi sẽ giúp cho những người kém nay mắn do hội 
Thánh Vinh Sơn Ballajura tổ chức, nhất là trong thời gian đại dịch này.  
 
Hội vẫn mời quý vị những cuốn sách giải trí, xin vào trang mạng  
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/861g83. và nhấn vào trường học. 
 
Buổi họp tới là THỨ HAI  15th THÁNG SÁU. Nếu quý vị có những tin tức gì muốn chia sẻ xin hãy cho 
chúng tôi biết qua Facebook: Mary MacKillop P&F, hay gửi e-mail at pandf@mmccps.wa.edu.au. 
 
Vì vẫn chưa mở rộng, xin quý vị vui lòng.  
 
Alyce Hofmann-Fritz 

http://www.ouronlinecanteen.com.au/
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/861g83
mailto:pandf@mmccps.wa.edu.au


PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 5 

 
P & F President 2020 
 
TIN TỨC CỘNG ĐỒNG  
 

 
 
 
 
 
 
 



PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 6 

 

 
 

 
 


