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Mến gửi các Gia Đình, Nhân Viên và Học Sinh,  
 
Thứ Hai tuần trước, chúng tôi đã tập hợp 80 thành viên bao gồm các nhân viên, phụ huynh, học 
sinh, lãnh đạo và nhân viên từ Giáo Xứ và Bộ Giáo Dục Công Giáo đã họp lại để xem xét những 
điểm mạnh của ngôi trường tuyệt vời chúng ta. Sau khi xác định được điểm mạnh của mình, chúng 
tôi dự định xây dựng chúng để cải thiện kết quả của mình. 

Tại Holy Family, mọi thứ đều có thể, theo đúng nghĩa đen. Bất chấp những thay đổi trong Y tế cộng 
đồng, Kinh tế, Giáo hội, Chính phủ và Hệ thống Giáo dục, chúng tôi sử dụng Tư duy Tăng trưởng 
và các phương châm của chúng tôi như “không bao giờ bỏ cuộc” và “tìm cách” để giúp mọi người 
đến được nơi họ muốn. 

Giá Trị 

Các giá trị thúc đẩy chúng ta là: 

o Bản sắc Công giáo của chúng ta (Tính toàn diện) 
o Niềm đam mê học hỏi của chúng ta 
o Chuyển đổi sinh thái (kết nối việc học với cuộc sống của học sinh, nguyện vọng của họ   
    Và mối quan hệ của họ với Chúa của mình). 

Một số ví dụ về giấc mơ thành hiện thực ở đây bao gồm việc trường của chúng ta được thành lập 
vào năm 1981. Vào năm 1980 Cộng đồng muốn có Nhà Thờ và Trường Học của riêng mình và 
những người vào thời điểm đó đã “tìm ra một con đường”. Cộng đồng muốn có một Trung Tâm Học 
Tập Mầm Non Công Giáo vào năm 2014 và Trung Tâm Alive của chúng ta hiện đang mở cửa và 
phát triển mạnh mẽ. Trang trại Cá là một giấc mơ của nhiều năm và bây giờ nó đã trở thành hiện 
thực. Mỗi đứa trẻ tại Holy Family đều là một tác giả, một nhà toán học và một người sáng tạo, đây 

Hội nghị 
thượng đỉnh 

tìm hiểu đánh 
giá cao là gì?
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vừa là giấc mơ vừa là hiện thực. Chúng ta tiếp tục tôn vinh sự đa dạng của chúng ta là sức mạnh 
lớn nhất của chúng ta và những học sinh có nhiều hơn một ngôn ngữ là những người may mắn. 
Việc học tập liên tục mở rộng trên Holy Family Playgroup, “Alive” CELC, OHSC, Vacation Care, 
Trường Holy Family có từ Lớp R-6, Chương Trình Bí Tích của Giáo Xứ và Trường Trung Học 
Thomas More liên kết với St Augustine’s. Khi trường mở rộng lên đến 900, chúng tôi mơ ước có 
thêm không gian vui chơi và các sân thể thao mới. Tuần này, việc xây dựng các sân mới của 
chúng ta ở khu Công Viên Grevillia nằm về phía bắc của trường. 

Những giấc mơ tương lai 

Những ước mơ trong tương lai của chúng ta định vị trường của chúng ta như một trường bao 
trùm cộng đồng và hỗ trợ phúc lợi và học tập của tất cả các thành viên. Chúng ta có kế hoạch 
Giới thiệu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an sinh, gia đình và trung tâm cộng đồng để đáp ứng 
nhu cầu của các gia đình trong môi trường học đường. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các 
nghiên cứu STEM, được tích hợp trong toàn bộ chương trình giảng dạy, dựa trên Khu vườn thủy 
sinh và Đất Ướt của Trại Cá. Một Trung Tâm Thể thao hòa nhập được tích hợp với chương trình 
giảng dạy sẽ nâng cao chương trình giảng dạy của chúng tôi. Chúng tôi coi mọi trẻ em như một 
nhạc sĩ và mong chờ ngày mà mọi trẻ em đều được chơi một nhạc cụ. 

Phản ánh của bạn 

Là thành viên của cộng đồng chúng ta, tôi mời bạn suy nghĩ về những điểm mạnh của trường 
chúng ta khi chúng ta cùng nhau tiến lên: 

•  Bạn tự hào điều gì nhất ở trường chúng ta? 
•  Điều gì khiến chúng ta trở nên độc đáo? 
•  Thành tích đáng tự hào nhất của chúng ta trong một hoặc hai năm qua là gì? 
•  Holy Family đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chúng ta như thế nào? 

Thật vui khi chào đón hai thành viên là hai giáo viên mới đến với buổi họp mặt của chúng tôi vào 
Thứ Hai. Chào mừng nồng nhiệt đến Kirsty Stirling và Claudia đến với Lớp R/1. (Claudia sẽ thay 
thế thầy Kaine Volkov ở Lớp 2 trong hai tuần trước khi thay thế cô Gabriella Tyrcha trong lớp R/1 
khi cô ấy tạm nghỉ để sinh con). 
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Tòa nhà mới của chúng ta ‘Curiosity Central’ 

Toà nhà mới đang tiến triển tốt: 

•  Lối đi có Máy Che Mới đang được xây dựng ở phía đông của dự án và sẽ hoàn thành vào đầu tuần  
    tới. 
•  Trong hai tuần tới, tấm bê tông khổng lồ sẽ được xây thành hai phần. Quá trình này sẽ rất thú vị khi  

     xem một dòng bê tông khổng lồ sẽ được bơm lên công trường. 
•  Trong tuần đầu tiên của Tháng Mười Một - công trình thép sẽ được xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết 
     các siêu cấu trúc là gỗ, làm cho tòa nhà được đánh giá cao hơn về tính bền vững. 

      Chúng ta rất phấn khởi đang trong giai đoạn phát triển trường với nhiều dự án đang được triển khai. 
Các khía cạnh thú vị nhất của trường chúng ta liên quan đến kết quả học tập của học sinh, đặc biệt là 
về đọc viết và Toán. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 



Thứ Sáu, 16 Tháng Mười - Tuần 1, Học Kỳ 4

Cho Thấy và Kể Lại

Tôi  rất  vui  mừng  để  được 
thông báo những người chiến 
thắng  trong  cuộc  thi  vẽ  áp 
phích Curious Creatures Wild 
Minds 2020 của chúng tôi.

Tôi bị choáng ngợp bởi chất 
lượng  và  những  nỗ  lực  mà 
các em học sinh đã bỏ  ra… 
thật  khó  để  đánh  giá  tất  cả 
chúng!

Bốn người chiến thắng hàng 
đầu là:

Isabella- R1JH
Ivan- 2PN
Avleen- 3JW
Libby- 4NB

Loren Harrison-Garton
Resource Centre
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LỚP 6 VIẾNG THĂM TRƯỜNG TMC Thứ Năm 22 Tháng Mười (sẽ ghi chú cho học sinh)

THI THỂ THAO CỦA SACPSSA Thứ Hai 2 Tháng Mười Một (sẽ chọn đội)

NGÀY TƯỞNG NIỆM Tư 11 Tháng Mười Một

NGÀY ĐẾN VÀ THỬ SACPSSA (Lớp 2) Thứ Tư 11 Tháng Mười Một

THI BÓNG CHUYỀN TẠI BIỂN (Lớp 4-6) Thứ Sáu 13 Tháng Mười Một

SACPSSA LACROSSE (Years 5-6) Thứ Tư 18 Tháng Mười Một

ASSEMBLY - MUSIC Thứ Sáu 20 Tháng Mười Một

TRANSITION (2021 Receptions) Thứ Tư 25 Tháng Mười Một (9 giờ sáng - 10:15 sáng)

ASSEMBLY - SPORTS Thứ Sáu 27 Tháng Mười Một

END OF YEAR MASS Thứ Ba 1 Tháng Mười Hai (9.30 sáng)

TRANSITION (2021 Receptions) Thứ Tư 2 Tháng Mười Hai (9 giờ sáng - 11 giờ sáng)

ĐÊM CA NHẠC GIÁNG SINH Thứ Sáu 3 Tháng Mười Hai

LỄ RA TRƯỜNG CỦA CÁC LỚP 6 Thứ Năm 10 Tháng Mười Hai

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ & NĂM Thứ Năm 10 Tháng Mười Hai

HỌC SINH NGHỈ HỌC Thứ Sáu 11 Tháng Mười Ha
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Ngày Tưởng Niệm 

Trong Học Kỳ 4, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Các Chiến 
Sĩ Trận Vong vào 11 giờ sáng Thứ Tư ngày 11 Tháng Mười Một. 
Học sinh có thể có các thành viên trong gia đình đã phục vụ trong 
chiến tranh Úc hoặc trong các xung đột và chúng tôi đang tìm kiếm 
một bức ảnh của cựu chiến binh để đưa vào buổi lễ. Xin vui lòng 
gửi bức ảnh qua email tới info@holyfamily.catholic.edu.au trước 
ngày 30 Tháng Mười. Ngoài ra, một bức ảnh bản sao có thể được 
mang đến văn phòng để được chụp lại và nó sẽ được trả lại ngay 
lập tức hoặc để cho học sinh mang về.
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Tuesdays & Thursdays 9am - 11am

Nhóm Chơi của Trường Holy Family 
Cho trẻ em từ 0 - 5 tuổi 

Chúng tôi dựa trên những dự đoán về tính liên tục, chuyển tiếp và con đường cho trẻ 

em và gia đình của chúng. Xem con bạn chơi, học hỏi và xây dựng tình bạn và các kỹ 

năng xã hội của chúng trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ. 

Tất cả các gia đình đều được chào đón (bạn không cần phải đến trường) 

Khi nào: Thứ Ba & Thứ Năm từ 9 giờ sáng - 11 giờ sáng 
Ở đâu: phòng OSHC của Holy Family 

Mang theo:  nước, mũ, trái cây và một đồng tiền vàng. 
Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi 82506616 hoặc email: 

kelly.johnston@holyf family.catholic.edu.au 

http://family.catholic.edu.au
http://family.catholic.edu.au
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Đồng phục Nam 
Áo sơ mi sọc tay ngắn của  HF 

Vớ đen của HF

Sports Summer 
Male and Female 

Striped HF polo shirt
Black Sport shorts with stripe
White HF sports ankle socks

Trong học kỳ 4 
đồng phục 

Mùa Hè cần 
được mặc 

cùng với mũ 
của trường.

Giờ Mở Cửa 

Thứ Hai -8.30 - 9.30 sáng

Thứ Tư - 2.30 trưa - 3.30 chiều


Thứ Năm - 8.30 - 9.30 sáng

Đồng phục Nữ 
Áo đầm mùa hè của Holy Family
Vớ trắng ngang mắc cá của HF 

Đồng phục cũ 

Đồng phục cũ được nhận bán tại Shop đồng phục. Chúng tôi không 
thể chấp nhận các mặt hàng bán lại bị rách, bị đánh dấu, bị phai màu 
hoặc bị ố. 

Các mặt hàng không được chấp nhận bán sẽ được tặng hoặc thanh lý. 

Tất cả doanh số bán đồng phục cũ hiện CHỈ DÙNG TIỀN MẶT.
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Assemblies

Học Kỳ 4 Hướng Dẫn
Tuần 1 Ban Lãnh Đạo
Tuần 2 4GM & 5/6HM
Tuần 3 3JW & 5/6AE
Tuần 4 2PN & R/1FD
Tuần 5 3HS & R/1MR
Tuần 6 Music Assembly
Tuần 7 Sports Assembly
Tuần 8 Ca Nhạc Giáng Sinh
Tuần 9 Lễ Ra Trường Lớp 6
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Những Điều Quí Vị Cần Biết

CÁC HÓA ĐƠN Hóa đơn Học Kỳ 3 đã được lập và được gửi về 
ngày 23/07/20

MIỄN TRỪ BỞI COVID-19 Đơn có sẵn tại Văn Phòng Trường.

CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ TIỀN
Chúng tôi vẫn chấp nhận tất cả các phương thức trả 
tiền bao gồm tiền mặt. Ứng dụng QKR cũng có thể 

được sử dụng cho Lệ Phí và Giữ trẻ OSHC.

GIỜ MỞ CỬA PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC
THỨ HAI - 8.30 sáng đến 9:30 sáng
THỨ TƯ - 2.30 trưa đến 3:30 chiều 

THỨ NĂM - 8.30 sáng đến 9:30 sáng

CÁC THỜI GIỜ TẠI TRƯỜNG

8.50 sáng - Giờ học bắt đầu
10.20 sáng đến10.40 sáng- nghĩ giải lao Recess

12.40 đến 12.50 trưa  - Giờ Ăn Trưa
12.50 đến 1.30 trưa - Giờ ra chơi buổi trưa

3 giờ chiều - Giờ học chấm dứt

TRƯỜNG MỞ DÀNH CHO PHỤ HUYNH Phụ huynh được chào đón vào trường để thả con 
em mình vào buổi sáng và đón trẻ lúc 3 giờ chiều.

ĐÓN CON TRẺ SỚM
Xin quí vị ký tên vào trong văn phòng phía trước. 

Nhân viên văn phòng sẽ gọi vào lớp và con quí vị sẽ 
đến văn phòng.

THỨC ĂN

Xin vui lòng KHÔNG mang thức ăn vào cho Sinh 
Nhật con quí vị , do mục đích vệ sinh và hàm lượng 
đường có thể ảnh hưởng đến hành vi và dị ứng của 

học sinh.
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TIN TỪ APRIM
Chúa Nhật 18 Tháng 10 này là ngày Lễ Thánh Luca, tác 
giả Tin Mừng và trong Công Vụ các Sứ đồ . "Lu-Ca, cũng 
là một thầy thuốc và là một tín đồ của Thánh Phao-lô. 
Mặc dù ít người biết về ông, nhưng người ta tin rằng ông 
là một nô lệ Hy Lạp sinh ra tại Antioch, Syria, người đã trở 
thành một bác sĩ và gia đình đã giáo dục ông theo y học. 
Họ sẽ có một bác sĩ gia đình. 

Vào khoảng năm 51 ở thành Troas, Lu-ca cùng với Thánh 
Phao-lô đến Macedonia, nơi họ đi trước đến Samothrace, 
Neapolis, và cuối cùng là Phi-líp để tiếp tục sứ mệnh của 
Giáo Hội. Lu-Ca là người đồng đội trung thành ở lại với 
Phao Lô khi ông bị giam ở Rome khoảng năm 61 cho đến 
khi anh qua đời. Nguồn cảm hứng và thông tin của Lu-ca 
cho Phúc âm và Công vụ của ông đến từ sự kết hợp chặt 
chẽ của ông với Phao-lô và các bạn đồng hành của ông.  
Quan điểm độc đáo của Lu-ca về Chúa Giê-su có thể 
được thấy trong sáu phép lạ và mười tám dụ ngôn không 
có trong các sách phúc âm khác. Lu-ca là phúc âm về 
người nghèo và công bằng xã hội được thể hiện rõ trong 
Lu-ca, 6:20, "Phước cho những người nghèo khó, vì 
Nước Trời là của anh em."  

Thánh Luca cũng có mối liên hệ đặc biệt với những người 
phụ nữ trong cuộc đời Chúa Giêsu, đặc biệt là Mẹ Maria. 
Chỉ trong phúc âm của Lu-ca, chúng ta mới được nghe 
câu chuyện về sự Truyền tin, chuyến viếng thăm của Ma-
ri với bà Ê-li-sa-bét kể cả Kinh Magnificat, Bài thuyết trình, 
và câu chuyện về sự biến mất của Chúa Giê-su tại Giê-
ru-sa-lem. Chúng ta cũng phải cảm ơn Thánh Luca về 
những phần Kinh Kính Mừng của Kinh Kính Mừng. Sự 
tha thứ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với tội 
nhân cũng là điều quan trọng đầu tiên đối với Lu-ca. Chỉ 
trong Luca, chúng ta mới được nghe câu chuyện Đứa 
Con hoang đàng được người cha vui mừng đón trở về. 
Đọc phúc âm của Lu-ca cho thấy một ý tưởng tốt về nhân 
vật của ông là một người yêu thương người nghèo, người 
muốn cánh cửa vào vương quốc của Đức Chúa Trời mở 
ra cho tất cả mọi người, người tôn trọng phụ nữ và người 
nhìn thấy hy vọng vào lòng thương xót của Đức Chúa 
Trời dành cho mọi người. 

 
Các báo cáo về cuộc sống của Lu-ca sau khi Phao-lô qua 
đời là mâu thuẫn. Một số nhà văn đầu tiên cho rằng ông 
đã tử vì đạo, những người khác nói rằng ông đã sống rất 
lâu. Một số người nói rằng ông đã giảng ở Hy Lạp, những 
người khác ở Gaul. Truyền thống sớm nhất mà chúng ta 
có nói rằng ông qua đời ở tuổi 84 Boeotia sau khi định cư 
ở Hy Lạp để viết Phúc âm của mình. Ngài thường được 
hiển thị với một con bò hoặc một con bê bởi vì đây là 
những biểu tượng của sự hy sinh, mà Chúa Giêsu đã làm 
cho tất cả thế giới. Luke là người bảo trợ cho các bác sĩ 

và bác sĩ phẫu thuật. 

Phỏng theo mạng Công Giáo 

Michael Urdanoff 

APRIM 
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Giáo Xứ Salisbury  
Chương Trình Chuẩn bị Bí Tích  

Bạn đang nghĩ đến việc ghi danh cho con mình  
trong Hành Trình Bí Tích tiếp theo?  

Nếu vậy, cuộc họp đầu tiên / Ghi danh của chúng tôi sẽ diễn ra vào cuối tuần 
của ngày 7/8 Tháng 11 năm 2020  

Nếu bạn nghĩ rằng con bạn có thể sẵn sàng chuẩn bị cho Bí Tích Thêm Sức và 
Rước Lễ Lần Đầu và con bạn đã được 7 tuổi -  

Nếu quí vị quan tâm thì đơn đang ghi danh có sẵn từ Văn Phòng Trường 

Vui lòng điền và xé một phần gửi đến văn phòng trường để chúng tôi có thể để 
tên của bạn trên danh sách tham dự. Vui lòng giữ phần trên còn lại cùng được 

hiển thị như một lời nhắc nhở. 
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 THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

THỞI GIỜ Ở TRƯỜNG: 

• TRƯỜNG BẮT ĐẦU - Trường bắt đầu lúc 8 giờ 50 phút, học sinh phải chịu sự giám sát của người 
lớn mọi lúc. Nhân viên trực sân trường bắt đầu lúc 8:30 sáng, nếu họ đến sớm hơn họ cần qua trung 
tâm Giữ Trẻ OSHC; 
• ĐẾN HỌC TRỂ - Nếu con bạn đến trể hơn 8.50 sáng, chúng phải đến đăng nhập tại Văn Phòng của 
Học Sinh; 
• TRƯỜNG CHẤM DỨT - Trường học kết thúc lúc 3 giờ chiều nếu bạn không thể đón con trước 3.10 
chiều, họ cần đến Trung Tâm Gữ Trẻ OSHC; 
• ĐÓN / THẢ XUỐNG AN TOÀN - Vui lòng sử dụng Khu vực “Kiss & Drop off Zone” và KHÔNG thả con 
bạn trong bãi đậu xe hoặc trong Khu vực dành cho người khuyết tật, đó là bất hợp pháp; 
• AN TOÀN - Vui lòng không đi bộ trên đường lái xe, sử dụng lối đi bộ, đi vào hoặc ra khỏi cổng ra / vào 
xe; 
• NHÃN - vui lòng dán nhãn tất cả quần áo có thể tháo rời (ví dụ: áo lạnh, áo khoác, mũ), nhãn trường, 
chai nước uống, hộp ăn trưa và bất cứ thứ gì khác mà con bạn có thể mang theo; 
• VẬT DỤNG MỤC CÁ NHÂN- Không được mang đồ chơi, đồ điện tử hoặc dụng cụ thể thao đến trường 
(máy tính xách tay có sẵn cho thuê từ Lớp R-1 và được cung cấp cho Lớp 2-7, dụng cụ thể thao có sẵn 
từ giáo viên lớp); 
• KHÔNG ĂN ĐẬU- Một lời nhắc nhở chúng ta là trường chúng ta hoàn toàn không ăn các loại đậu. 
Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở Nutella, Bơ đậu phộng và một số thanh kẹo  muesli. 
• KHU VỰC ĐẬU XE CỦA NHÂN VIÊN TRƯỜNG - Bãi đậu xe bên trong chỉ dành cho NHÂN VIÊN 
TRƯỜNG. 
• CÁC CỔNG - Tất cả các cổng được khóa hàng ngày vào lúc 9.15am và mở lại vào lúc 2:15 chiều. 
Trong những thời gian này, bạn phải đi qua văn phòng phía trước và đăng nhập. 

Laptops 
Các máy tính xách tay là công cụ tuyệt vời cho các học sinh.  
Dưới đây là một vài lời khuyên để chăm sóc chúng: 

* Không để thức ăn hoặc đồ uống gần máy tính xách tay; 
* Lưu trữ trong một khu vực khô và an toàn; 
* Sử dụng trong khu vực khô ráo (tức là không gần bồn rửa  
    hoặc khu vực rửa); 
* Không chạy hoặc đi bộ với máy tính xách tay ở vị trí mở; 
* Không chạy với máy tính xách tay; 
* Luôn đảm bảo nắp bảo vệ không bị tách ra và không bị giả mạo. 
  
Cảm ơn
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Cho con bạn một khởi đầu thuận lợi 
Năm năm đầu tiên rất quan trọng trong việc thiết lập 

trẻ em để thành công và định hình 
bộ não đang phát triển của họ.

Hã đăng ký ngay 
bây giờ cho các trẻ 
em từ 6 tháng đến 

3 tuổi

Để tham quan hoặc đăng ký, xin gọi 8238200 hoặc 
Vào trang livescatholic.org.au
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Học Bổng Tấm Lòng Đa Dạng 
Ứng dụng hiện đang được MỞ

Xin chào! 

Chương Trình Học Bổng Đa Dạng được mở cho đến ngày 30 Tháng 11 năm 2020. 

Nhiều loại học bổng về thể thao và nghệ thuật cho những trẻ em tài năng bị ốm đau, có hoàn cảnh khó 
khăn (về kinh tế xã hội hoặc địa lý) hoặc có nhu cầu đặc biệt lên đến $3 ngàn cho mỗi năm. 

Xin nộp đơn qua link - https://variety.smartygrants.com.au/scholarship2020 

Cảm ơn rất nhiều,, 

Ammi Trainor  
Marketing & Communications Manager
Variety – the Children’s Charity of South Australia 

P: 08 8293 8744 I M: 0488.055.028
68 Richmond Rd, Keswick SA 5035
PO Box 1235, Marleston SA 5033
Variety International Gold Heart Award Winner 2019

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvariety.smartygrants.com.au%2Fscholarship2020&data=02%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C24d5ca4bf597404558f108d84e2aeac3%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637345293530816431&sdata=76gekLf8y5JE729cWMXkuIBeB98G%2F9p%2FpIg8TH4pm3w%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvariety.smartygrants.com.au%2Fscholarship2020&data=02%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C24d5ca4bf597404558f108d84e2aeac3%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637345293530816431&sdata=76gekLf8y5JE729cWMXkuIBeB98G%2F9p%2FpIg8TH4pm3w%3D&reserved=0
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