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Mến chào mọi người,  
  
Thật là một Học Kỳ tuyệt vời; với đầy sự học tập và thành tích. Các khu đất trông rất đẹp và các chương 
trình dạy chữ và toán trong trường đang phát triển mạnh mẽ. Tôi rất biết ơn các nhân viên của trường đã 
hợp tác cùng nhau để đảm bảo không có sự gián đoạn trong việc học liên tục.  
  
Những đứa trẻ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì đà học tập của chúng dù đang làm việc ở 
trường hay tiếp cận với chương trình học từ xa tại nhà. Tôi chúc mừng các em đã có động lực và niềm đam 
mê học tập.  
  
Gửi tới các gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn quí vị vì sự quan tâm mà quí vị dành cho con cái của mình, 
đã tạo điều kiện cho chúng đến trường thường xuyên và có một cách tiếp cận tích cực như vậy đối với việc 
học của chúng. Tương tự, sự hợp tác của quí vị với nhân viên của trường thật tuyệt vời khi chúng ta cùng 
làm việc vì lợi ích của con em quí vị.  
  
Một năm sắp tới có nhiều đặc điểm và bất ngờ:  
  
Sự kiện sắp tới trong thời gian ngắn hạn  
• Tuần Thánh - Trong tuần 11 của Học Kỳ 1  
• Những Ngày Học Sinh được nghỉ (cuối Học Kỳ 1 và bắt đầu Học Kỳ 2) - lập kế hoạch cho  
   giáo viên. 
• NAPLAN trực tuyến (tuần 2 Học Kỳ 2)  
• Họp các nhóm Nhà (Học Kỳ 2 trở đi) Thực hành để thông báo cho học sinh, giáo viên về nhà của họ về 
việc học tập và các cách để diễn ra các cuộc tụ họp.  
  
Sự kiện sắp tới Giữa Học Kỳ   
• Lập kế hoạch vào các ngày 14 Tháng Tư và 2 Tháng Năm  
• Trại của lớp 5/6 - Illawonga (Học Kỳ 2)  
• Ngày Thể Thao Toàn Trường  (Học Kỳ 3)  
• Ngày của Đội GiáoXứ, Thứ Năm,  2 Tháng Sáu.  
• Ngày Truyền Giáo Từ Thiện Học kỳ 2 Tuần 6 Thứ 
Sáu, 3 Tháng Sáu.  
• Báo cáo Thành Tích Học Sinh - Học Kỳ 2  
• Ngày Chuyển tiếp giữa năm cho học sinh 
Reception bắt đầu Học Kỳ 3  
• Không gian sân chơi và thiết bị mới trong Trung 
Tâm ELC.  
  
Sự kiện sắp tới trong dài hạn  
• Hội Chợ Xuân ngày 23 Tháng Mười.  
  
Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ an toàn và tươi 
đẹp! 
  
Kerry White 
Hiệu Trưởng 
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Chủng Ngừa Covid-19
Mến gửi Phụ Huynh, Người Chăm Sóc hoặc Giám Hộ,

Tôi liên hệ trước khi kết thúc học kỳ đầu tiên để khuyến khích và nhắc nhở tất cả quí 
vị đặt phòng tiêm chủng COVID-19 cho con em quí vị.

Hơn 50% tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi hiện đã được tiêm liều đầu tiên, trong đó 
nhiều trẻ phải tiêm liều thứ hai (tám tuần sau liều đầu tiên). Đặc biệt là khi chúng ta 
sắp đến ngày nghỉ học và thời tiết mát mẻ hơn, điều quan trọng là phải thực hiện 
các bước để giảm thiểu tác động của COVID-19. Vắc xin là cách an toàn và hiệu 
quả để bảo vệ con em quí vị và cộng đồng.

Trang web của Bộ Y Tế cung cấp một số tài liệu với thông tin thêm về việc tìm kiếm 
vắc xin COVID-19. Đính kèm là Tờ Thông Tin mà bạn có thể sử dụng để trò chuyện 
với con mình. Các tài liệu khác cũng có sẵn tại: www.health.gov.au/initiatives-and-
programs/covid-19-vaccines/who-can-get-vaccinated/children.

Thuốc chủng ngừa được cung cấp rộng rãi trên toàn quốc tại các cơ sở y tế thông 
thường, phòng khám do nhà nước điều hành và Dịch vụ Y Tế Thổ Dân. Quí vị có thể 
tìm một phòng khám và đặt lịch hẹn bằng cách truy cập Công cụ tìm kiếm phòng 
khám vắc xin tại: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking.

Cảm ơn quí vị vì những nỗ lực của quí vị để giữ cho con em quí vị và cộng đồng 
trường học  được an toàn. 

Trân trọng

KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG

http://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/who-can-get-vaccinated/children
http://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/who-can-get-vaccinated/children
http://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/who-can-get-vaccinated/children
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking
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How to speak to kids about 
COVID-19 vaccines 
Last updated: 21 March 2022 

The safety of the Australian population has always been the Australian Government’s highest 
priority. For this reason, decisions regarding COVID-19 vaccines have been, and continue to be, 
based on the expert medical advice of the Australian Technical Advisory Group on 
Immunisation (ATAGI). 

ATAGI recommends COVID-19 vaccination in everyone from 5 years of age. 

It’s natural for your child to be curious and to have lots of questions about COVID-19 
vaccinations. Here are some tips for speaking to children before and after they receive a 
vaccine. 

Stay up to date with the latest information and advice 
It’s important to stay up to date with the latest medical advice available on Health.gov.au. 

You can also discuss any concerns or questions you have about COVID-19 vaccination with 
your immunisation provider and/or your GP before your child receives the vaccine. 

Start a conversation and listen to your child’s response 
Start a conversation with your child and invite them to share what they have heard about 
COVID-19 vaccines. It’s important to listen to their responses and acknowledge any fears they 
have about being vaccinated.  

For example: 

• Tell me what you know so far about the COVID-19 vaccine.
• Have you ever had a vaccine before?
• What did that feel like?

The chances are your child has had a vaccine before and it may not have been so bad. 

Be open about the vaccine and the vaccination process 
Explain honestly and in an age-appropriate way what you know about the COVID-19 vaccine. 

Cách nói với trẻ em về 
vắc-xin COVID-19  
Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 3 năm 2022  

Sự an toàn của người dân Úc luôn là ưu tiên hàng đầu của Chính Phủ Úc. Vì lý do này, các 
quyết định liên quan đến vắc-xin COVID-19 đã và đang tiếp tục dựa trên lời khuyên chuyên môn 
về y tế của Nhóm Cố Vấn Kỹ Thuật Úc về Tiêm Chủng (ATAGI). 

ATAGI khuyến cáo nên tiêm phòng COVID-19 cho tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên.  

Con bạn tò mò và có nhiều câu hỏi về việc tiêm chủng COVID-19 là điều tự nhiên. Dưới đây là 
một số lời khuyên để nói chuyện với trẻ em trước và sau khi chúng được chủng ngừa.  

Cập nhật thông tin và lời khuyên mới nhất  

Điều quan trọng là luôn cập nhật những lời khuyên y tế mới nhất trên Health.gov.au.  

Bạn cũng có thể thảo luận bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào của bạn về việc tiêm chủng 
COVID-19 với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng và / hoặc bác sĩ gia đình của bạn trước khi con 
bạn nhận được vắc xin.  

Bắt đầu cuộc trò chuyện và lắng nghe phản hồi của con bạn  

Bắt đầu cuộc trò chuyện với con bạn và mời chúng chia sẻ những gì chúng đã nghe về vắc xin 
COVID-19. Điều quan trọng là phải lắng nghe phản hồi của họ và thừa nhận bất kỳ nỗi sợ hãi 
nào mà họ có về việc tiêm chủng.  

Ví dụ:  
• Cho đến nay thì bạn có biết gì về vắc-xin COVID-19. 
• Bạn đã từng chủng ngừa trước đây chưa?  
• Cảm giác đó như thế nào? 

Rất có thể con bạn đã được chủng ngừa trước đó và chúng có thể thấy không tệ. 

Hãy cởi mở về vắc xin và quy trình tiêm chủng 

Giải thích một cách trung thực và phù hợp với lứa tuổi những gì bạn biết về thuốc chủng ngừa 
COVID-19.
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OSHC

Chúng tôi đã chuyển OSHC (Chăm sóc ngoài giờ học) sang một Ứng dụng thân 

thiện với người dùng có tên là Xplor Home. 

Sử dụng Ứng dụng Xplor Home cho phép bạn thực hiện đặt chỗ của riêng mình, 

xem số tiền hiện tại của bạn cần trả, thanh toán, thiết lập thanh toán theo lịch trình 

và thay đổi bất kỳ chi tiết nào khác được yêu cầu. 

Chỉ những gia đình MỚI tham gia vào OSHC mới cần đăng ký bằng liên kết trang 

web của chúng tôi https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/ 

https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/
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SACPSSA Student Leadership Dời lại vào Học Kỳ 2 (House Leaders ONLY)

PUPIL FREE DAY Thứ Năm 14 Tháng Tư

SCHOOL HOLIDAYS Thứ Sáu 15 Tháng Tư đến Thứ Sáu 29 Tháng Tư.

PUBLIC HOLIDAY Thứ Sáu 15 Tháng Tư (Good Friday)

PUBLIC HOLIDAY Thứ Hai 18 Tháng Tư(Easter Monday)

PUBLIC HOLIDAY Thứ Hai 25 Tháng Tư (ANZAC Day)

PUPIL FREE DAY Thứ Hai 2 Tháng Năm

TERM 2 COMMENCES Thứ Ba 3 Tháng Năm (8.50 sáng)



Thứ Năm, 14 Tháng Tư 2022 - Tuần 11 Học Kỳ 1

ĐỒNG PHỤC
Đồng phục mùa đông là bắt buộc cho Học Kỳ 2 và 3 và hiện đã có sẵn tại Phòng Đồng Phục.  

Đồng phục mùa đông như sau: 

NỮ:  
Pinafore (TReception đến Lớp 4); 
Váy (Lớp 5 & 6); 
Áo blouse kem có logo;  
Cà vạt;  
Áo lạnh đỏ  
Vớ đen đến gối hoặc quần vớ đen.  

NAM:  
Quần tây đen có logo Holy Family;  
Áo sơ mi Holy Family sọc dài tay;  
Cà vạt;  
Áo lạnh đỏ;  
Vớ đen có sọc Holy Family.  

THỂ THAO: (Nam và Nữ)  
Quần thể thao Holy Family;  
Áo khoác có zip Holy Family (tùy chọn);  
Áo thun polo sọc Holy Family;  
Vớ thể thao màu trắng có sọc  
Holy Family. 

Đồng phục cũ  
Chỉ những bộ đồng phục trong tình trạng tốt mới được chấp nhận bán tại 
Shop Đồng Phục. Các mặt hàng bị ố vàng, đánh dấu, rách nát, chắp vá, 
sờn, phai màu hoặc hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận bán. Bất 
kỳ mặt hàng nào không phù hợp để bán sẽ được xử lý hoặc cung cấp cho ban tiếp nhận học 
sinh nếu phù hợp.

GIỜ MỞ CỬA TRONG DỊP HÈ 

Thứ Năm 28 Tháng Tư - 12 giờ trưa - 2 giờ chiều

Giờ Mờ Cửa 

Thứ Hai - 8.30 sáng 
đến 9.30 sáng


Thứ Tư - 2.30 trưa 
đến 3.30 trưa


Thứ Năm - 8.30 sáng 
đến 9.30 sáng
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Assemblies

Học Kỳ 2 Trình Bày
Tuần 1 Leaders
Tuần 2 House Gathering
Tuần 3 2EF & 2AB
Tuần 4 1EH & 1CZ
Tuần 5 Mission Week
Tuần 6 1NP & 1SD
Tuần 7 RMR & RPN
Tuần 8 RMP & RMN
Tuần 9 Catholic Identity Day

Tuần 10 Music
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Thông điệp Phục Sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô cho năm 2022  
  
Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu chúng ta nhận truyền cảm hứng từ Chúa Giêsu, Đấng đang ở đỉnh điểm 
của sự đau đớn khi bị đóng đinh vào thập tự giá, đã tha thứ cho những người đang đóng đinh Ngài. Khi chúng 
ta bắt đầu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô thách thức chúng ta hãy tha thứ cho những người đã làm 
tổn thương chúng ta và tiến về phía trước. Sự chắc chắn với Chúa Giê-xu là luôn có sẳn một chỗ với mọi 
người. Điều đó với Đấng Christ không bao giờ là quá muộn. Vì vậy, hãy được khích lệ bởi sự phục sinh của 
Chúa Giêsus và hành trình hướng tới Phục Sinh với sự tha thứ. “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn-vẹn những kẻ 
nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. ”(Xem Hê-bơ-rơ: 7:25)  
  
SỐ LẦN THÁNH LỄ TRONG TUẦN THÁNH của GIÁO XỨ SALISBURY  
  
THỨ NĂM THÁNH  
7:30 tối, Thánh Lễ Bữa Tối của Chúa (Rửa Chân), tại Nhà thờ St Augustine  
  
THỨ SÁU THƯƠNG KHÓ  
11giờ sáng, Các Trạm Thánh Giá, Nhà thờ St Augustine (Do Giới trẻ Giáo Xứ tổ chức)  
3 giờ chiều, Cử Hành Cuộc Thương Khó của Chúa ại Nhà Thờ St Augustine.  
7:30 tối, Via Crucis (tiếng Ý), tại Nhà thờ St Augustine  
11giờ sáng, Các Trạm Thánh Giá, sân Trường Công Giáo Holy Family  
3 giờ chiều, Lễ kỷ niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa, Trường Công giáo Holy Family (Trung tâm John Paul II)  
  
THỨ BẢY THÁNH    
12 giờ  trưa, Thánh Lễ Thứ Bảy Tuần Thánh (tiếng Ba Lan) ‘Phép lành Bánh Phục sinh’ Nhà thờ St Augustine.  
7:30 tối, Thánh Lễ Canh Thức Phục Sinh,tại  Nhà thờ St Augustine  
  
CHÚA NHẬT PHỤC SINH  
9:00 sáng, Thánh Lễ Phục Sinh (tiếng Anh) tại Nhà thờ St Augustine  
10:30 sáng, Thánh Lễ Phục Sinh (tiếng Ý)tại  Nhà thờ St Augustine  
12 giờ trưa, Thánh Lễ Phục Sinh (tiếng Ba Lan) tại Nhà thờ St Augustine  
[Không có Thánh Lễ 7 giờ tối tại Nhà Thờ St Augustine] 
9 giờ sáng, Thánh Lễ Phục Sinh (tiếng Anh) tại Nhà thờ St Finbar  
10:30 sáng, Thánh Lễ Phục Sinh (tiếng Anh) tại Trường Holy Family trong Trung Tâm. 
  
THỨ HAI PHỤC SINH  
12 giờ trưa,  Thánh Lễ (tiếng Ba Lan) tại Nhà thờ St Augustine 
  

TIN TỪ APRIM
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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 uớt); 
* 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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Thứ Năm, 14 Tháng Tư 2022 - Tuần 11 Học Kỳ 1

SUPPORT US & BUY NOW

https://au.entdigital.net/orderbooks/162v442?utm_campaign=2021-020921-fundraiser-upgrade-au&utm_source=cheetah&utm_medium=email&cid=58022&mid=535129906&tp=i-1NGB-78-F5q-aDLjW-22-3nh-1c-aDJPI-l6Unv3ou7F-1HZFx9


Thứ Năm, 14 Tháng Tư 2022 - Tuần 11 Học Kỳ 1

 

 

23 Amsterdam Crescent,  
Salisbury Downs, SA 

PO Box 535, Salisbury, SA 5108 

E tmc@tmc.catholic.edu.au 

T (08) 8182 2600 

www.tmc.catholic.edu.au 

 

 

 
March 2022 
 
 
 
 
Re: Reminder Enrolment for Year 7 2024 
 
 
 
Dear Parents and Caregivers, 
 
I wish to thank you for your commitment to providing a Catholic Education for your child and 
would like to ensure that they have a pathway to Thomas More College as a priority. 
 
We are approaching the need to close our enrolments and create a waiting list. We want to ensure 
that as parents of a child at Holy Family that they do not miss out.  All enrolments need to be 
submitted by end of Term 1, 2022 to secure a place at Thomas More College for Year 7 2024.  We 
are currently waiving our $70 application fee. 
 
You can find out more about enrolling at Thomas More College via: 

• Our website www.tmc.catholic.edu.au  
• Our Social Media pages (which can be accessed through our website) 

 
If you wish to ring the College at any time, please feel free to do so and ask for Jane Siviour who is 
always happy to answer any questions and look forward to meeting you in the future. 
 
Yours sincerely 
 

 
Corey Tavella 
Principal 
 
 

Tháng 3 năm 2022  

Re: Nhắc nhở ghi danh cho Lớp 7 năm 2024  

Kính gửi các bậc Phụ Huynh và Giám Hộ, 

Tôi muốn cảm ơn quí vị vì đã cam kết cung cấp một nền Giáo dục Công Giáo cho con em quí vị 
và muốn đảm bảo rằng họ có một con đường ưu tiên vào Trường Trung Học Thomas More.  

Chúng tôi đang tiến tới nhu cầu đóng các đăng ký và tạo danh sách chờ. Chúng tôi muốn đảm 
bảo là như quí vị là những phụ huynh đang có một đứa trẻ đang học tại Trường Holy Family thì 
họ không bị bỏ lỡ. Tất cả các đăng ký cần phải được nộp vào cuối Học Kỳ 1, 2022 để đảm bảo 
các em có chỗ vào học tại Trường Thomas More cho Lớp 7 năm  2024.  

Chúng tôi hiện đang miễn 70 đô la lệ phí đăng ký của chúng tôi. Quí vị có thể tìm hiểu thêm về 
việc đăng ký học tại Thomas More College qua: 

• Trang web của chúng tôi www.tmc.catholic.edu.au  
• Các trang Truyền thông xã hội của chúng tôi (có thể được truy cập thông qua trang web của 

chúng tôi) Nếu quí vị muốn gọi điện cho Trường bất cứ lúc nào, xin vui lòng làm như vậy và 
hỏi cô Jane Siviour, người luôn sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào và mong được gặp quí vị 
trong tương lai.  

  
Trân trọng,  
Corey Tavella  
Hiệu Trưởng
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Nitro Nat's Phantastic Physics show
Warrawong Wildlife Reptile Show

Bugs n Slugs
Questacon exhibits

Crafty the music man
Electric circuits

Rocket launching
Engineering make-it zone

 

 STEMmania @ Gawler
General Public sessions 1.30pm - 4.30pm

Wednesday 20 & Thursday 21 April

Gawler Civic Centre,89-91 Murray Street, Gawler 

3 hours of hands on fun!

gccSTEMmania2022.eventbrite.com.au 

Enquiries: 8522 9213

Tickets $15 children, 
$10 adults, under 5's free!


