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ချစ်လှစွာသ

ွာမိဘမျွာျား,

Kilburn ရှိစိန ် Brigid's
သကျွာင်ျားအသ ကွာင်ျားပိိုမိို
ကျွနပ
်ို ်တိို

ိရှိရန်

ည်သခတ်မီအသဖခခံ

င်အချိနယ
် ူရသ

ွာသ ကွာငက
် ျွနပ
်ို ်ဝမ်ျား

ွာပါ

ည်။

င်ရို ျားိ ညွှနျား် တမ်ျားကိိုဂိုဏယ
် ူစွာဖြငအ
် သကွာင်အထည်သြွာ်

ည်ပူျားတွဲ

ပညွာသရျား၊ မူလတန်ျား၊ စီရင်စိုနယ်သကျွာင်ျားဖြစ်

ည်။

ထိို

ွာျားတိိုငျား် ၏လိိုအပ်ချက်မျွာျားကိိုဖြည်ဆည်ျားသပျား

ိိုဖပြုလိုပ်ဖခင်ျားဖြငက
် ျွနပ
်ို ်တိို

ည်သကျွာင်ျား

စိန ် Brigid ရွဲသကျွာင်ျားဟွာကွဲဖပွာျားဖခွာျားနွာျား
င်၏ကသလျား

င်ယူမှုအ

ည်ကျွနပ
်ို ်တိိုနှငအ
် တူသလလွာသ

ိိုငျား် အဝိိုငျား် ဖြစ်ပါတယ်။

ွာအခါ၎င်ျားတိိုအွာျားထိသတွေ့စိတ်လှုပ်ရှွာျားရန်

မှုအခငအ
် လမ်ျားမျွာျားနင
ှ အ
် သတွေ့အ ကံြုမျွာျားကိိုသပျားအပ်ရန်ကျွနပ
်ို ်တိိုကတိက ၀ တ်ဖပြုထွာျား
ကျွနပ
်ို ်တိို

ည်

င်၏ကသလျားအွာျားအဖပြု

ကူညီသပျားပါလိမ်မည်။
င်၏ကသလျား၏

ိိုမှ

ွာ

ူတိို

သဘွာသဆွာင်သ

ည်

င် ကွာျားမှုအသပေါ်ကျွနပ
်ို ်တိို၏ချဉျားကပ်မှု

င်၏ကသလျား

ကျွနပ
်ို ်တိို၏နွာယက
ူတစ်ပါျားအွာျား

ည်ကျွနပ
်ို ်တိို၏သကျွာင်ျား

၏

က်ဖခင်ျားနင
ှ ်

ကျွနပ
်ို ်တိို

မီျားတစ် ဦျား ဖြစ်ပပီျား St Brigid ဖြစ်

ွာစိတ်နင
ှ ရ
် က်သရွာမှုက

ူမ၏တန်ြိိုျားထွာျားမှုကိိုခံယူသ

ည်။
ည်။

ွာတန်ြိိုျားမျွာျားကိိုအသဖခခံ

ည်သနွာက်ခံအမျိြုျားမျိြုျားရှိသ

ွာအ

ည်။
ိိုငျား် အဝိိုငျား်

ည်။ ချစ်ဖခင်ျားသမတတွာ၊

င်ယူဖခင်ျား၏ကျွနပ
်ို ်တိို၏သဆွာင်ပိုဒ ် ည်ဖမငဖ် မတ်သ

မီျားမျွာျား (OLSH) မှသပျားသ

နအသပေါ်အသဖခခံ

ည်ကျွနပ
်ို ်တိို၏စမ်ျားရည်မျွာျားကိိုပညွာသရျား၊ ဝိညွာဉသရျား၊ လူမှုသရျား၊

တစ်ခိုဖြစ်ရန်ကျွနပ
်ို ်တိိုကိိုလှုံွေ့သဆွာ်
ပငိမ်

ိုသတ

ွာျားမျွာျား၏တ

င်ယူမှု၏ ဦျား သဆွာင်မူသဘွာင်အတင်ျားတင်ရှိ

ည်ပငိမ်ျားချမ်ျားသရျားအမျိြုျား

ူကကိြုဆိိုသ

ည်။

င်ယူဖခင်ျားကိိုချစ်ဖမတ်နျားိို မည်။

လစ်ပညွာသရျား၏သနထိိုငမ
် ှုသလလွာ

ဤအချက်က

င်ယူ

င်ယူမှုလကခဏွာကိိုတိိုျားဖမြှငသ
် ပျားရန်

ွာ

စ် ဦျား ချင်ျားလိိုအပ်ချက်မျွာျားကိိုဖြည်ဆည်ျားရန်သခတ်ပပိြုင်ပညွာသရျား
ကက်

ည်။

ွာမိ

မတူကွဲဖပွာျားမှုကိိုအွာျားသပျားအွာျားသဖမြှွာက်ဖပြု

ွာနှလံိုျား

ွာျား၏အသမသတွာ်

ည်။

ွာျားစိုမျွာျားကိိုြငလ
် ှစ်ထွာျားပပီျားယဉသကျျားမှုနင
ှ ဘ
် ွာ
ည်။

ွာသရျား
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ငါတိိုကွဲ

ိိုသ

ွာအ

တစ်ခိုချင်ျားစီကိို

ိိုငျား် အဝိိုငျား် ငယ်တစ်ခို၏အွာျား

ိကျွမ်ျားနိင
ို ပ် ပီျားကျွနပ
်ို ်တိို၏သစွာငသ
် ရှွာက်မှုရှိကသလျားအွာျားလံိုျား၏သလလွာ

ွာယွာဝသဖပွာမှုကိိုသထွာက်ပံနိင
ို ဖ် ခင်ျားဖြစ်
န်ထမ်ျားမျွာျား

ည်

ွာချက်မျွာျားထွဲမှတစ်ခိုမှွာကျွနပ
်ို ်တိို

င်နင
ှ ်

ငက
် သလျားနင
ှ အ
် တူပူျားသပါင်ျားလိုပ်ကိိုငရ
် န်ကတိဖပြု

က်

ခရီျားစဉစီစဉရန်ကျွနပ
်ို ်တိို၏ရံိုျား

ည်။ သကျျားဇူျားဖပြု၍
ိိုဆက်

ယ်ပါ။

စိနဘ
် ရစ်ဂျစ်သကျွာင်ျား
၄၅ လမ်ျားလမ်ျား
Kilburn သတွာင်

စသ တျားလျ 5084

ြိုနျား် နပ
ံ ါတ်: (08) 8262 3812
ြက်စ်: (08) 8262 5011
info@stb.catholic.edu.au
ကျွနပ
်ို ်တိိုနှငဆ
် က် ယ်ပါ
Facebook နှင် Instagram တိိုဖြစ်

သမတတွာဖြင်
S.Correll
Shannon Correll
သကျွာင်ျားအိုပ်ကကီျား

ွာျားစို

င်ယူမှုနင
ှ ်

ည်။ ကျွနပ
်ို ်တိို၏ ၀

ကျွနပ
်ို ်တိို၏သကျွာင်ျားနင
ှ ၎
် င်ျား၏ရပ်ရွာလူထိုအွာျားကျွနပ
်ို ်တိိုကိိုဂိုဏယ
် ူသစ
ခင အ
် လမ်ျားကိိုကျွနပ
်ို ်တိိုနှစ်

ည်မိ

ည်

ည်။

ည်အရွာအွာျား

င်ဖပရန်အ

