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Kính thưa quý thầy cô và quý vị phụ huynh,
Các em học sinh thân mến,
Tôi xin gửi đến quý thầy cô, quý vị phụ huynh và các em học sinh lời chào chân thành của tôi. Trong
niềm hân hoan của mùa lễ Phục Sinh theo truyền thống Kitô giáo, tôi cầu chúc quý vị và gia đình được
nhiều ơn lành của Thiên Chúa để quý vị được vui sống hạnh phúc.
Trường Việt Ngữ Đắc Lộ đã bước vào năm học mới 2013. Con số học sinh lên đến 1000. Số học sinh
nhiều như thế nói lên lòng tín nhiệm của quý vị phụ huynh đối với nhà trường. Tôi hết lòng cám ơn và
trân trọng lòng tín nhiệm của quý vị. Tôi cũng cám ơn Ban Giám Hiệu, Ban Điều Hành và các thầy cô
đã tận tâm phục vụ, nhờ đó quý vị phụ huynh mới cảm thấy an tâm phó thác con em mình cho nhà
trường dạy dỗ. Tôi tin rằng quý thầy cô cũng tiếp tục phục vụ với lòng thành và khả năng trong năm
học này để giúp các em học sinh phát triển tiềm năng và nhân cách của các em.
Năm vừa qua nhà trường đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, đặc biệt là thành tích học tập của các
em học sinh lớp 12. Đó là kết quả từ sự dạy dỗ tận tâm của quý thầy cô, sự hỗ trợ của quý vị phụ
huynh, và sự chuyên cần học tập của chính các em. Vì vậy, nhà trường nhận được những khen ngợi từ
bộ Giáo Dục, Ethnic School Board và Ethnic School Association.
Chúng ta đều biết rằng một con người phát triển toàn diện thì không chỉ dựa vào kiến thức mà thôi
nhưng còn phải biết đối nhân xử thế sao cho xứng với nhân phẩmcủa mình. Vì thế, trường Việt Ngữ
Đắc Lộ không chỉ chú trong đến việc truyền đạt ngôn ngữ nhưng còn dạy dỗ các em về phương diện
xử thế. Chương trình công dân đức dục của nhà trường là chứng minh cụ thể cho mục đích này.
Trong văn hóa Việt Nam có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Câu châm ngôn này rất quan trọng vì nó
nói lên hướng đi của một văn hóa và lối sống của một dân tộc. Chữ “lễ” ở trong câu châm ngôn gói
trọn tất cả những giá trị đạo đức và những cách thức đối xử giữa người với người, từ trong gia đình ra
ngoài xã hội. Khi cá nhân thực hiện những giá trị đạo đức, áp dụng những cách thức đối xứ đúng đắn,
hay biểu lộ phong cách lịch sự đối với người chung quanh, thì cá nhân đó góp phần rất lớn vào gia
đình và xã hội. Bởi vì cách sống của người đó làm cho sinh hoạt xã hội được trật tự, điều hòa. Xã hội
được trật tự điều hòa, thì lợi ích được bảo đảm và đời sống của mỗi người được ồn định, nhờ đó mới
có thể đạt được hạnh phúc như lòng mong ước.
Chữ “văn” ở trong câu châm ngôn bao hàm tất cả những kiến thức phổ thông và các ngành học để
giúp con người tìm kiếm công ăn việc làm hay phát triển những khả năng nghệ thuật. Nói cách khác,
chữ văn nhằm đến những kiến thức thực dụng. Học để có bằng cấp và kiếm công ăn việc làm là điều
quan trọng, bởi vì ai cũng cần có tiền bạc của cải để đáp ứng các nhu cầu cụ thể, thiết thực của mình
và gia đình mình. Tuy nhiên, con người cần phải có những giá trị đạo đức, những truyền thống tốt đẹp,
và những tập tục cao quý hướng dẫn cuộc sống, thì mới có thể sống hài hòa, hạnh phúc và phù hợp với
nhân phẩm của mình. Cho nên, “lễ” phải là chủ nhân của “văn”, và “văn” phải là phương tiện của “lễ.”
“Lễ” nhắm về đạo đức và nhân cách, còn “văn” nhắm về kiến thức và nghề nghiệp thực dụng.
Trường Việt Ngữ Đắc Lộ cố gắng hết mình để giúp cho các em học sinh được tiến bước theo con
đường của câu châm ngôn nêu trên. Tuy nhiên, nhà trường không thể làm một mình. Quý vị phụ
huynh đóng vai trò quan trọng trong việc dạy dỗ lễ giáo hay truyền đạt đức dục cho con em. Không ai
có thể thay thế vai trò của phụ huynh trong phương diện này. Quý vị phụ huynh đặt nền tảng và đồng
thời là gương sáng cụ thể hằng ngày trước mặt con cái mình trong việc thực hành lễ giáo, đức dục hay
phong cách lịch sự. Tôi cầu nguyện và khuyến khích quý vị lưu tâm đến việc này, vì đó là một phần
rất quan trọng trong tiến trình giáo dục và phát triển nhân cách của con em quý vị.
Tôi cầu xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn lành cho quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh. Xin
cho thiện chí của mỗi người đem lại những thành quả tốt đẹp cho từng cá nhân, từng gia đình, nhà
trường và xã hội.
Thân ái kính chào quý vị,
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc
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TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐẮC-LỘ

HÀNH CHÁNH/ĐIỀU HÀNH
Nhà trường có một số thông báo và tin tức gởi đến quý phụ Nhà trường chỉ có thể giám thị con em của quý vị trong phạm
vi 15 phút trước và sau giờ học. Nếu quá 15 phút sau giờ tan
huynh và học sinh.
học mà học sinh chưa được cha mẹ đón rước, nhà trường bắt
Ban Điều Hành nhà trường niên học 2013
buộc phải liên hệ với những người hữu trách như cảnh sát để
Hiệu Trưởng: Thầy Nguyễn Quốc Hiệp
làm việc, vì nhân viên nhà trường không được phép coi sóc
Hiệu Phó: Thầy Nguyễn Quang Bình
con/em của quý vị ngoài giờ đã được ấn định.
Phụ Tá HT: Thầy Nguyễn Văn Sâm
Các Chi hội Phụ Huynh Học Sinh
Trưởng Chuyên Môn: Cô Nguyễn Thị Thanh Hồng
Trưởng Chi Nhánh Salisbury: Thầy Nguyễn Văn Sâm
Trưởng Chi Nhánh Pooraka: Cô Nguyễn Thị Mộng Cầm
Trưởng Chi Nhánh Woodville: Thầy Joseph Nguyễn Vĩnh
Ủy Viên Chuyên Môn (SACE): Cô Đặng Thu Vân.
Trưởng Tài Chánh&Hành Chánh: Cô Huỳnh Phương Tâm
Ủy viên Tài Chánh: Cô Nguyễn Thị Lệ Hằng

Cho đến nay, các chi nhánh đều có một ban đại diện của Phụ
Huynh, quý vị này sẽ điều hợp Phụ Huynh và cùng làm việc
với các Trưởng Chi Nhánh. Ban Đại Diện của các chi hội như
sau:
CN Salisbury:
Trưởng: Ông Lê Hoàng Long
Ngoài ra ban đại diện còn có ông Nguyễn Duy Triệu, bà
Nguyễn Thị Tuyết Lan, bà Nguyễn Thị Huỳnh Loan, bà
Trương Thị Bích Trâm, bà Dương Thị Minh Nguyệt, bà
Trần Thị Thu Mai, bà Võ Thị Ngọc Hiếu, bà Nguyễn Thị
Lan, bà Huỳnh Ngọc Trang và bà Jen Jones (Nguyệt).

Ủy Viên Hành Chánh: Thầy Đinh Công Khương
Niên học năm 2013, nhà trường chia tay một số thầy cô: cô
Nguyễn Ngọc Lan (CN Woodville), cô Lâm Mộng Quyên (CN
Salisbury), cô Lâm Mộng Thái (CN Salisbury), thầy Hà Văn CN Pooraka:
Lành (CN Woodville), thầy Lý Trung Tín (CN Salisbury) và
Trưởng: Ông Nguyễn Phong
thầy Nguyễn Phước Hiếu (CN Woodville). Chân thành cám ơn
Phó:
Ông Nguyễn Chính Trực
những đóng góp quý báu của quý vị và kính chúc quý vị luôn
Thủ Quỹ:Bà Đặng Oanh và bà Nguyễn Thị Kim Anh
mạnh khoẻ và nhiều may mắn. Nhà trường cũng chào đón các
giáo viên mới: cô Nguyễn San, cô Nguyễn Ngọc Anh Thư, cô Chi nhánh Woodville:
Hoàng Ngọc Thùy Vy, cô Nguyễn Thị Lệ Hằng và thầy Đinh
Trưởng:
Bà Trần Mộng Liên
Công Khương.
Ngoài ra ban đại diện còn có bà Ngọc Nhung, bà Kim
Kỷ luật
Loan, bà Thanh Hương, bà Bích Đào, ông Ngọc Tiến, bác
Xin quý Phụ Huynh đưa đón con em đi học ĐÚNG GIỜ
sĩ Quốc Hưng, ông Văn Trí và ông Quốc Khánh.
Chi nhánh Salisbury: từ 9g00 đến 11g30 sáng
Thầy Nguyễn Quang Bình
Chi nhánh Pooraka: từ 9g00 đến 11g30 sáng
Chi nhánh Woodville: từ 1g30 đến 4g00 chiều (học sinh
lớp 11 và 12 bắt đầu từ 1g15 chiều và tan học lúc 4g15)

Hiệu Phó - Mob 0425 242 933

CHUYÊN MÔN
Lại một năm học mới đã bắt đầu với thật nhiều bận rộn và cũng
đầy phấn khởi của Ban Giám Hiệu, Ban Điều Hành và các thầy
cô giảng dạy tại các chi nhánh của nhà trường.
Năm 2013 là năm học đánh dấu một chặng đường vượt thử
thách trong lãnh vực chuyên môn của trường Việt Ngữ Đắc Lộ,
vì những quyển sách cuối cùng của bộ sách giáo khoa từ lớp
Vỡ Lòng đến lớp 12 đã được hoàn tất và in ấn để kịp phát ra
cho từng em học sinh của nhà trường vào đầu năm học.
Trong năm học 2013, sẽ có 18 em học sinh lớp 12 trường Việt
Ngữ Đắc-Lộ dự kỳ thi cuối năm do SACE Board tổ chức và có
26 em học sinh lớp 11 theo học chương trình mới để lấy 20 tín
chỉ (credits) cho môn Tiếng Việt do SACE Board đề ra.
Ban Chuyên Môn chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của
các thầy cô đã tham gia vào Ban Soạn Thảo trong bốn năm học
vừa qua, từ năm 2009 đến năm 2012, mà tên của quý thầy cô
chúng tôi đã ghi rõ ở phần “Lời Mở Đầu” của từng quyển sách.
Chúng tôi tin rằng các quyển sách giáo khoa mới sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho các thầy cô trong việc giúp các em học sinh
luyện tập các khả năng nghe, nói, đọc, viết, qua phần luyện
nghe và nói, qua các bài đọc, qua nhiều bài tập ứng dụng ngôn
ngữ và qua các đề tài rất gần gũi với sinh hoạt hàng ngày của

các em. Chúng tôi cũng rất mong nhận được sự hợp tác của quý
phụ huynh trong việc theo dõi tiến trình học tập và qua các bài
làm mà các phụ huynh có thể giúp đỡ con em mình ở nhà
Đường hướng hoạt động của trường Việt Ngữ Đắc Lộ là chú
trọng đến việc giúp các em trau dồi ngôn ngữ Việt và bên cạnh
đó, nhà trường còn chuyên tâm về phần truyền đạt văn hóa và
đạo đức cho các em học sinh.
Nhà trường cũng luôn chú trọng đến việc thăng tiến trong
phương cách giảng dạy của các giáo viên. Vào cuối học kỳ 1,
nhà trường sẽ tổ chức một buổi huấn nghiệp để các thầy cô có
cơ hội bàn thảo, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phương cách
điều hành lớp học và cùng đóng góp ý kiến để giúp cho các
sinh hoạt lớp học thêm phần hứng thú.
Trong niềm tin yêu vào một tương lai tươi sáng, chúng tôi
mong đón nhận và luôn trân quý những ý kiến đóng góp của
quý thầy cô, quý phụ huynh để có thể đẩy mạnh hiệu năng
trong công tác chuyên môn.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hồng
Trưởng Ban Chuyên Môn
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CHI NHÁNH POORAKA
Kính thưa Ban Giám Hiệu, Ban Điều Hành, quý Giáo Chức và
toàn thể các em Học Sinh thân mến,
Trong niềm vui phấn khởi trở lại mái trường Việt Ngữ Đắc Lộ.
Chi nhánh hân hoan chào đón quý giáo chức và các em học
sinh đã trở lại với niên học 2013. Đặc biệt là các em học sinh
mới đến vớí chi nhánh trong năm nay. Hy vọng chúng ta sẽ có
một niên học tốt đẹp và đầy vui tươi.
Vào thứ Bảy ngày 09/03/2013 một số phụ huynh của chi
nhánh Pooraka đã tham dự phiên họp phụ huynh của chi nhánh.
Xin cám ơn sự hiện diện của quý vị. Quý phụ huynh đã đưa ra
những đề nghị hầu xây dựng và hộ trợ chi nhánh trong các sinh
hoạt học đường và nhất là sự an toàn cho các em học sinh. Sau
buổi họp, chúng tôi cũng đã có Chi Hội Phụ Huynh cho niên
học 2013.
Xin chúc mừng và cám ơn đến lòng nhiệt thành của quý vị
Anh Nguyễn Phong

Chi Hội Trưởng

Anh Nguyễn Chính Trực

Chi Hội Phó

Chị Đặng Oanh

Ban Thủ Quỹ

Chị Nguyễn Thị Kim Anh
Ban Thủ Quỹ
AN TOÀN: Vì sự an toàn cho các em học sinh vào mỗi sáng
thứ Bảy khi đến trường và giờ về học.Chúng tôi tha thiết kêu
gọi sự quan tâm của tất cả quý phụ huynh:
 Đưa con em đến trường và đón về. Xin đậu xe vào chỗ đã
được quy định. Không đậu trên các lối ra vào (car park)
làm cản trở sự lưu thông.
 Không nên thả con em ngoài đườnglộ, hoặc qúa xa cổng
trường. Nhất là các em nhỏ.
 Đưa và đón con em đúng giờ. Nhà trường sẽ không chịu
trách nhiệm khi quý vị đón con em trễ giờ.
Kính chúc Ban Giám Hiệu, Ban Điều Hành, quý Thầy Cô và
các em Học Sinh một kỳ nghỉ hè vui vẻ và an lành.

Nguyễn Thị Mộng Cầm
Trưởng Chi nhánh - Mob 0416 352 916

CHI NHÁNH SALISBURY
Quý vị Phụ huynh và các em học sinh chi nhánh Salisbury thân mến
Năm học 2013 đã được khai giảng ngày 02-02-2013 trong bầu không khí tưng bừng và phấn khởi.Tính cho đến ngày 23-3-2013,
Chi nhánh đã có 314 học sinh trong 15 lớp, từ lớp Vỡ Lòng đến lớp 9.
Đặc biệt năm nay chi nhánh đã có được một hội Phụ huynh với sự tham dự đông đảo của 11 Phụ huynh, gấp đôi những năm
trước. Hội PH chi nhánh Salisbury trong những năm qua đã và đang là một hội rất năng động, giúp nhà trường rất nhiều trong
những việc như gìn giữ vệ sinh sân trường, giúp đưa các em học sinh nhỏ đi toilet trong giờ học, giúp canh chừng an ninh trong
giờ ra chơi, giúp phần ẩm thực trong tổ chúc Tết Trung Thu và nhiều việc không tên khác.
Nhà trường ghi nhận những đóng góp vô vị lợi của quí vị và kính chúc quí vi đươc nhiều may mắn trong cuộc sống.
Thứ Bảy 06-04-13 sẽ là buổi học cuối cùng của Học kỳ 1/13. Học kỳ 2/13 sẽ bắt đầu vào ngày Thứ Bảy 04-05-2013
Kính chúc quý vị Giáo chức, quý Phụ Huynh và các em học sinh một kỳ nghỉ vui vẻ và hẹn gặp lại vào học kỳ II-2012.

Thầy Nguyễn văn Sâm
Trưởng Chi Nhánh - Mob 0403 970 912

CHI NHÁNH WOODVILLE
Quí Phụ Huynh, quí Thầy Cô và các em Học sinh thân mến,
Thấm thoát mới ngày đầu khai giảng, mà đến nay đã chấm dứt
Học kỳ I. Sinh hoạt hàng tuần của chi nhánh diễn tiến một cách
tốt đẹp. Sĩ số học sinh mỗi tuần đều tăng rất nhanh.
BGH và BĐH của chi nhánh đã cố gắng hết sức, mượn thêm
phòng học nhưng vẫn không đủ đáp ứng phòng ốc cho các em
học sinh. Có thể chi nhánh sẽ ngưng nhận học sinh ở một số
lớp.
CN Woodville cũng mới thành lập tân chi hội Phụ Huynh cho
năm học 2013
BĐH chi nhánh chân thành cám ơn chi hội Phụ Huynh đã giúp
chi nhánh điều hành xe cộ ra vào nơi cổng trường và phụ giúp
quan sát an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường

-Quí vị Phụ Huynh nên dành Car Park phía trong hàng rào cho
các giáo chức.
-Quí vị không nên đậu xe nơi có cắm bảng “No Standing” và
khúc quẹo, cong vòng tròn phía cuối đường Brocas Ave. trước
cổng trường.
Nếu quí vị đậu xe trên khúc cong cuối con đường này, thì các
xe khác đến sau, sẽ không có khoảng trống để U Turn.
-Hơn nữa Quí vị sẽ bị Council ghi giấy phạt, vì đậu xe nơi có
cắm bảng “No Standing”
*Mùa đông sắp đến, xin quí huynh đón con em đúng giờ, vì
trời tối rất sớm.

Nhà trường không chịu trách nhiệm sau khi đã tan học: 4
giờ 30 chiều
Chi nhánh cũng xin lưu ý quí Giáo Chức và quí Qhụ huynh: Một lần nữa xin chân thành cám ơn sự cộng tác tích cực của
-Quí Giáo chức, muốn vào Car Park đậu xe, phải đeo Bảng Tên quí giáo chức, quí phụ huynh và các em học sinh.
trên ngực.
Thầy Joseph Nguyễn Vĩnh
-Không được lái xe ra cổng trước 04 giờ 10’, vì rất nguy hiểm,
Trưởng Chi Nhánh- Mob: 0418 841 971
trong lúc các em học sinh của chúng ta đang ra về.

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐẮC-LỘ

Trang 4

CHIA SẺ CỦA MỘT PHỤ HUYNH
Kính gởi quý Phụ Huynh,
Tôi là một phụ huynh có con học tại trường Việt Ngữ
Đắc-Lộ, cháu năm nay học lớp Mẫu Giáo. So với tuổi của
cháu thì năm nay cháu phải học lớp 1 tiếng Việt, nhưng
cũng chính tôi đã cố để cho cháu đúng 6 tuổi mới bắt đầu
làm quen với tiếng Việt, vì tôi nghĩ tiếng Việt là ngôn
ngữ thứ hai của cháu và cũng là ngôn ngữ khó.
Đầu năm nay, tôi bắt đầu đăng ký cho cháu học tiếng
Việt. Ngày đầu khai giảng, tôi được thầy Sâm sắp lớp cho
cháu, thầy có hỏi tôi: “Con gái của cô mấy tuổi rồi? và đã
biết 24 chữ cái chưa?” Tôi trả lời với thầy: “Dạ biết 24
chữ cái rồi, thầy ơi cháu cũng biết nói vài từ tiếng Anh.”
Và thầy đã sắp cho con tôi học lớp Mẫu Giáo.
Quý vị biết không, ngày đầu tiên trong lớp, tôi được phép
ngồi cạnh con tôi suốt giờ học vì cháu còn bỡ ngỡ. Có
vào lớp, tôi mới thấy sự vất vả, khó khăn của giáo viên.
Tuy học lớp Mẫu Giáo, nhưng có nhiều em vẫn còn ngỡ
ngàng với năm dấu cơ bản. Tôi đã xin cô giáo để được
giúp cầm tay một số em tập viết, và các em đã viết được
những dấu này sau 15 phút tôi cầm tay các em viết. Qua
buổi học nói trên, tôi đã rút ra một bài học là phải rèn
luyện cho con mình thường xuyên mỗi ngày. Và tôi đã

làm được điều đó. Tôi đã tìm cách làm sao cho con của
mình thích thú khi học tiếng Việt. Mỗi ngày đưa đón con
về từ trường Úc, tôi dạy con tiếng Việt ngay trên xe, tôi
hỏi cháu về bài học của tuần trước. Ví dụ như: “con hãy
nói cho mẹ nghe những dấu trong tiếng Việt.” Lúc đầu bé
hơi quên và tôi nhắc: “có năm dấu nè con: sắc, huyền,
hỏi, ngã, nặng.” Và bé đã học theo tôi nhiều lần như thế
và đến hết tuần, bé nhớ cả năm dấu. Đặc biệt gần đây,
cháu chuyển qua đánh vần chữ ăn, ấm, ẩm. Tôi cũng lại
dùng phương pháp học không cần ngồi ở bàn. Tôi hỏi con
từng chữ nói trên trong các giờ sinh hoạt bình thường ở
nhà. Riêng tối thứ Sáu, tôi dành ra 2 tiếng để tập viết cho
bé và dò lại bài, chuẩn bị cho ngày thứ Bảy. Đến nay con
tôi đã đọc và đánh vần được những gì cháu đã học.
Quý vị biết không, hai tiếng rưỡi đồng hồ học tại trường
thật rất ít không đủ thời gian để giáo viên dạy hết bài. Vì
vậy, chúng ta nên bỏ ra ít thời gian hàng ngày để ôn tập
tiếng Việt cho các em. Cảm ơn quý vị đã đọc qua những
suy nghĩ và kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho con tôi.
Phương Võ
Phụ huynh ở CN Salisbury

Sách Giáo Khoa và sách Công Dân Đức Dục

đến lớp 12 một cuốn sách Công Dân Đức Dục (CDĐD).
Học sinh phải giữ gìn sách CDĐD cho đến khi rời trường
Đắc-Lộ. Nếu bị mất hoặc bị hư hại, học sinh sẽ phải bồi
thường một ngân khoản nhỏ. Xin quý Phụ Huynh nhắc
nhở con em mình bảo quản cuốn sách CDĐD cũng như
sách giáo khoa.

Nhà trường đã bỏ rất nhiều công sức trong việc soạn thảo,
tu thư và và in ấn các cuốn sách nói trên. Giá in mỗi
cuốn sách khoảng $10.00 đến $15.00. Ngoài sách giáo
khoa, trường cũng phát cho tất cả các học sinh từ lớp 3

HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG BLACKFRIARS
Ban Giám Hiệu trường Blackfriars có dành
riêng một số học bổng (lớp 7 và 8) bắt đầu từ
niên học năm 2014 cho các học sinh đang
theo học tại trường Đắc-Lộ. Thí sinh phải hội
đủ các điều kiện như sau:

Đang học cấp lớp 5, 6 hoặc 7 tại trường Úc trong
niên học 2013

Là công dân Úc hoặc là thường trú viên.

Đang theo học tại trường Đắc-Lộ.

Là học sinh xuất sắc trong mọi lãnh vực: học vấn

Những ngày đáng nhớ trong HK II
Thi bán niên I từ thứ Bảy 08/6/13 đến 15/6/13
 Gặp gỡ Phụ Huynh: thứ Bảy 22/6/2013 và
29/06/2013


Chi nhánh Pooraka
Pooraka Primary
11 South Tce
Pooraka 5095
Mob: 0416 352 916
Cấp lớp: VL đến Lớp 7

và các sinh hoạt ngoại khóa.

Tham gia tích cực vào các sinh hoạt của trường Úc
và trường Đắc-Lộ

Gia đình cần sự giúp đỡ về tài chánh.
Đơn xin học bổng có thể lấy từ trang mạng của trường
Blackfriars http://www.bps.sa.edu.au/enrolment/
scholarships. Mọi thắc mắc xin liên lạc thầy Hiệu Phó
Nguyễn Quang Bình qua qua điện thoại 0425 242 933
hoặc email truongvietngudaclo@gmail.com.

Hạn chót nhận đơn là thứ Sáu 12/04/2013.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của
Học Kỳ I, niên học 2013.
Học Sinh sẽ đi học lại vào thứ Bảy
04/05/2013

Chi nhánh Salisbury
Thomas More College
23 Amsterdam Cr
Salisbury Downs 5108
Mob: 0403 970 912
Cấp lớp: VL đến Lớp 9

Chi nhánh Woodville
Woodville High School
11 Actil Rd
Woodville 5011
Mob: 0418 841 971
Cấp lớp: VL đến Lớp 12

