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Mến gửi các Gia Đình, Nhân Viên và Học Sinh,  
 
Từ quan điểm thuận lợi của tôi với tư cách là Hiệu Trưởng của ngôi trường tuyệt vời này, vị trí để nhận xét 
về chất lượng của các tương tác giữa mọi người trong mọi thời điểm; khi tất cả đều ổn và vận hành suôn sẻ 
và trong thời gian mà những thử thách rình rập phía trước.  

Năm nay chúng ta có một thời gian đạt nhiều thành tích tuyệt vời trong học tập, phát triển cá nhân và sự 
phát triển thể chất không ngừng của nhà trường. 
 
Khi tôi nhìn ra cửa  từ văn phòng của mình, tôi hầu như nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trong trường. Tôi 
thấy niềm vui của moi người và sự hỗ trợ của tập thể. Tôi nhìn thấy hầu hết những khuôn mặt hạnh phúc, 

hiếm khi có những khuôn mặt buồn và tôi chia sẻ niềm vui và 
nỗi đau của họ. Tôi là một người lạc quan, hy vọng với năng 
lượng và sự nhiệt tình vô bờ bến, tuy nhiên, tôi nhận ra rằng 
mọi thứ không phải lúc nào cũng như mọi người mong muốn. 
Tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội trong vai trò của mình để nhìn ra 
bức tranh lớn và cân bằng giữa tiêu cực với tích cực. 
 
Không ai muốn có một Đại dịch. Tuy nhiên, hôm qua tôi đã nói 
với một đồng nghiệp rằng COVID-19 đã mang đến cho cộng 
đồng này những cơ hội vô hạn để thể hiện nhiều phẩm chất và 
giá trị của chúng ta. Tất cả quí vị đã thể hiện rất nhiều cảm xúc 

tích cực khi đối xử với nhau, quí vị đã tin tưởng lẫn nhau trong 
các vai trò tương ứng của mình và quí vị đã hỗ trợ hơn và ngoài nhiệm vụ của mình!  

Tại Holy Family, nhân viên của chúng tôi là một Tập thể đoàn kết, trong đó mỗi người đều có vai trò và mọi 
hành động nhỏ đều có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Tôi cảm ơn từng nhân viên vì tất cả những việc lớn và 
việc nhỏ mà họ đã làm để giúp những người khác vượt qua thử thách. 
 
Gửi tới cộng đồng phụ huynh và gia đình quí vị, thành thật cảm ơn sự hợp tác tuyệt vời của tất cả quí vị 
trong suốt hai đợt bùng phát  COVID-19 và sự động viên của quí vị dành cho Nhân viên và tôi khi chúng tôi 
thực hiện công việc của mình. Cảm ơn sự hợp tác của quí vị với thầy Phó Hiệu trưởng Adam Slater và các 
Lãnh đạo và giáo viên trong việc tận dụng tối đa các Phương pháp Học từ xa thông qua “Học liên tục” qua 
Holy Family Online. 
 
Gửi tới những học sinh xuất sắc của chúng tôi 
từ ELC đến Lớp 6, tôi xin chân thành cảm ơn 
các em vì tình yêu thương và sự quan tâm của 
các em dành cho nhau, các thầy cô giáo và gia 
đình các em. Các em đã sử dụng điểm mạnh 
qua nhân vật của mình một cách tuyệt vời và 
chúng tôi rất tự hào về các em. 
 
vận động và đại diện phụ huynh mới này sẽ tăng 
cường hơn nữa sự tham gia của phụ huynh vào 
việc giáo dục và chăm sóc trẻ em và thanh thiếu 
niên tại các trường Công Giáo ở Nam Úc. ” 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Phụ Huynh Trường Công giáo Nam Úc 
 
Ủy Ban các Trường Công Giáo Nam Úc (SACCS) vui mừng thông báo việc thành lập Tổ Chức Phụ 
Huynh Các Trường Công Giáo Nam Úc là cơ quan đại diện mới của các phụ huynh học sinh Công 
Giáo. 

Các Phụ Huynh Trường Công giáo Nam Úc sẽ kết nối với các nhóm phụ huynh trên 101 Trường Công Giáo 
trong Tiểu Bang.  

Chủ tịch SACCS, Giáo sư Denis Ralph, cho biết “Cha mẹ và người chăm sóc luôn đóng vai trò 
quan trọng trong sự thành công của các trường Công Giáo ở Nam Úc. Cơ quan vận động và đại 
diện phụ huynh mới này sẽ tăng cường hơn nữa sự tham gia của phụ huynh vào việc giáo dục và 
chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên tại các trường Công Giáo ở Nam Úc. ”  

Vào năm 2020, Ủy ban đã mời một chuyên gia đánh giá độc lập tham khảo ý kiến của các bậc cha mẹ ở tất 
cả các Trường Công giáo để tìm kiếm ý kiến phản hồi của họ về việc liệu họ có cảm thấy mình có tiếng nói 
thích hợp trong việc giáo dục con cái hay không và họ muốn thấy sự hỗ trợ nào trong tương lai.  
 
“Trong khi thừa nhận rằng các cấu trúc hiện tại đã phục vụ tốt cho phụ huynh và cộng đồng trường học của 
chúng ta trong quá khứ, đánh giá và nhận ra rằng các bậc cha mẹ và người chăm sóc có cuộc sống bận rộn 
và đang tìm kiếm những cách mới để tham gia và hỗ trợ việc giáo dục con cái của họ,” Giáo sư Ralph nói . 
 
Nhóm Phụ Huynh của các Trường học Công Giáo Nam Úc sẽ liên kết chặt chẽ với Phụ Huynh của các 
trường Công Giáo Úc, cơ quan quốc gia đại diện và vận động cho phụ huynh và người chăm sóc trẻ em và 
thanh thiếu niên trong các trường CôngG iáo trên khắp nước Úc, và sẽ cố gắng có được sự đại diện rộng rãi 
của phụ huynh học sinh trong trường của chúng ta .  

Nhóm mới sẽ: 
 
• Tham gia vào chương trình lắng nghe nhu cầu của phụ huynh trong các trường Công Giáo  
• Vận động để cải thiện nguồn tài trợ và hỗ trợ cho trẻ em và thanh thiếu niên trong các trường Công Giáo và 
trường Mầm Non 
• Đảm bảo tiếng nói của phụ huynh trong việc xây dựng chính sách  
• Đại diện cho phụ huynh trong một loạt các ủy ban và các cách làm việc  
• Tham gia vào công việc của Tổ chức Phụ huynh Trường Công Giáo Úc.  

Giáo sư Ralph nói: “Chúng tôi rất vui mừng trước cơ hội giao lưu với phụ huynh trong các trường học của 
chúng ta theo những cách thức mới vào năm 2021 và hơn thế nữa.  

Các trường sẽ nhận thêm thông tin vào đầu năm 2021.  
 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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VIRTUAL CHRISTMAS CAROLS 2020 

 
Kính gửi Gia Đình và Người Chăm Sóc,   
 
Do hoàn cảnh hiện tại và để giảm thiểu rủi ro, chúng tôi sẽ không tổ chức buổi hòa nhạc 
Christmas Carols bình thường. Tuy nhiên, năm nay các Bài hát mừng Giáng Sinh sẽ được quay và phát hành trên 
trang web của trường. Quá trình quay phim sẽ diễn ra vào Thứ Sáu  4 Tháng 12.  
 
Để con quí vị có thể tham gia quay phim, xin vui lòng hoàn thành đơn đồng ý bên dưới và gửi lại cho giáo viên của 
con em quí vị. Ngoài ra, sự đồng ý cũng có thể được hoàn thành bằng Ứng dụng trên mạng Qkr.  
 
Sử dụng Ứng dụng Qkr! - Điều hướng đến các Sự kiện của Trường; Christmas Carol; tìm lấy tên học sinh; nhấn vào 
Christmas Carols 2020; bỏ vào Cart. Từ đây, quí vị sẽ được yêu cầu hoàn thành phiếu xin phép cần thiết. Sau đó, biểu 
mẫu sẽ được tự động gửi đến cho chúng tôi.  
 
Hướng dẫn cho Qkr! Ứng dụng có sẵn tại http://www.holyfamily.catholic.edu.au/parent-resources/.  Phiên bản tiếng 
Việt và tiếng Khmer cũng có sẵn.  
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục trong chương trình Sổ số Giáng Sinh truyền  thống của chúng tôi. Vé có bán trên trang web của 
trường hoặc tại văn phòng trường. Năm nay, chúng tôi cũng đang bán đấu giá 2 máy tính xách tay Macbook Air do 
OzMac Solutions tài trợ với giá thầu cho các vật phẩm có thể đăng ký thông qua trang web của trường.  
 
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
 

 

$1 each OR 
6 tickets for $5 OR 
15 tickets for $10 

Christmas hampers will be raffled  
and will be drawn at 2pm on Friday 4 December 2020 

Tickets available from www.holyfamily.catholic.edu.au or the front office 
Click on ‘Christmas Raffle’ at the top of the page 

 

 

 
2 x Macbook Air laptops will be auctioned with a bid able to be by completing 

the bid form through the school’s website 
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/carols-auction/ 

by 3.30pm on Thursday 3 December.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHO PHÉP QUAY PHIM TRONG CA NHẠC GIÁNG SINH 2020  

 
Tên học sinh:   Lớp: 
 
Tôi cho phép con tôi tham gia trong quay phim cho ca Nhạc Giáng Sinh 2020.  ¨  Được   ¨  Không 
 
Tên của Phụ Huynh/Giám Hộ     
 
 
Chữ Ký: Phụ Huynh/Giám Hộ 

 

Ngày: 
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ĐẤU GIÁ GIÁNG SINH - ONLINE 

Chúng tôi rất biết ơn Malcolm Beesley từ OzMac Solutions đã vui lòng quyên góp 2 (hai) máy tính 
xách tay MacBook Air cho phiên đấu giá tại Carol’s Night ngày 4 Tháng Mười Hai. Mỗi thiết bị được 
định giá hơn 1.000 đô la. Đảm bảo rằng bạn đặt giá hoặc yêu cầu ai đó đặt giá dùm cho bạn qua 
website của trường vào Thứ Năm 3 Tháng Mười Hai. 

Thông số kỹ thuật cho các thiết bị này như sau: 

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019 (16 Gig RAM) 

Space Grey 
1.6 GHz CPU    Dual Core Intel Core i5 
16 Gig RAM 
256 GB SSD 
Intel UHD Graphics 617 

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019 (8 Gig RAM) 

Space Gray 
1.6 GHz CPU 
8 Gig RAM 

256 GB SSD 
Intel UHD Graphics 617 

Xin vào http://ww.holyfamily.catholic.edu.au/carols-auction để đặt giá mà quí vị muốn đấu trước 3:30 
chiều Thứ Năm, ngày 3 Tháng Mười Ha năm 2020. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG

http://ww.holyfamily.catholic.edu.au/carols-auction
http://ww.holyfamily.catholic.edu.au/carols-auction
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CLASS PLACEMENT 2020 
 

If you have any considerations for your child’s placement in a class for 2020 please 
complete the form below and return to the front office.  Alternatively, the information 

be emailed to info@holyfamily.catholic.edu.au.   
 

Please submit information by 15 November 2019. 
 

Please note that requests for particular teachers cannot be accepted. 
 

While we cannot guarantee to accommodate all requests, the school does value your 
input and all information provided will be carefully considered when making our 

decisions for the 2020 classes. 
 

Student Name: ________________________________________________________ 
 
Class:  __________________________________ 
 
Details: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parent Name:  ________________________________________________________ 
 
 
Parent Signature:  _____________________________________________________ 

XẾP LỚP CHO NĂM 2021 
 
 

Nếu quí vị có bất kỳ cân nhắc nào về việc sắp xếp Lớp của con em quí vị cho năm học 
2021, xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây và trả lại văn phòng trường. Ngoài ra, các yêu 

cầu có thể gửi qua email đến địa chỉ: info@holyfamily.catholic.edu.au 
 

                Vui lòng gửi thông tin trước ngày 27 Tháng Mười Một  2020.  
 

        Xin lưu ý rằng các yêu cầu cụ thể về giáo viên không thể được chấp nhận.  
 

Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu, nhà trường luôn đánh 
giá cao về các mong muốn của quí vị và tất cả thông tin phụ huynh cung cấp sẽ được 

xem xét cẩn thận khi đưa ra quyết định của chúng tôi cho các lớp năm 2021.

Tên học sinh: 

Lớp:

Chi Tiết:

Tên Phụ Huynh: 

Chữ Ký Phụ Huynh:
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TRANSITION (2021 Receptions) Thứ Tư 2 Tháng Mười Hai (9 giờ sáng - 11 giờ sáng)

VIRTUAL CHRISTMAS CAROLS Thứ Năm 10 Tháng Mười Hai - Chỉ chiếu trên Mạng

LỄ RA TRƯỜNG CỦA CÁC LỚP 6 Thứ Năm 10 Tháng Mười Hai (chi tiết cho biết sau)

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

HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ Thứ Sáu 11 Tháng Mười Hai
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Book Club Issue 8 is only available to view and order online at this link: https://
www.scholastic.com.au/media/5754/bc820.pdf. 

Delivered to your home address for $5.99.

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scholastic.com.au%2Fmedia%2F5754%2Fbc820.pdf&data=04%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C0cc449ba84664f7d5a4b08d885de78c1%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637406537854540653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvPKmAIVVY9ndyJc%2BMbubMHTyk4fBPNt9KHyage2KoU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scholastic.com.au%2Fmedia%2F5754%2Fbc820.pdf&data=04%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C0cc449ba84664f7d5a4b08d885de78c1%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637406537854540653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvPKmAIVVY9ndyJc%2BMbubMHTyk4fBPNt9KHyage2KoU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scholastic.com.au%2Fmedia%2F5754%2Fbc820.pdf&data=04%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C0cc449ba84664f7d5a4b08d885de78c1%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637406537854540653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvPKmAIVVY9ndyJc%2BMbubMHTyk4fBPNt9KHyage2KoU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scholastic.com.au%2Fmedia%2F5754%2Fbc820.pdf&data=04%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C0cc449ba84664f7d5a4b08d885de78c1%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637406537854540653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvPKmAIVVY9ndyJc%2BMbubMHTyk4fBPNt9KHyage2KoU%3D&reserved=0
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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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Giờ Mở Cửa trong Holiday 
Thứ Tư 20 Tháng Giêng 2021 - 10 giờ sáng - 2 giờ chiều


Thursday 21st January 2021 - 10am - 2pm

Trong học kỳ 4 
đồng phục 

Mùa Hè cần 
được mặc 

cùng với mũ 
của trường.

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

Đồng phục Nam 
Áo sơ mi sọc tay ngắn của  HF 

Vớ đen của HF

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

Thể Thao Mùa Hè 
Nam và Nữ 

Áo thun sọc của HF 
Vớ ngắn có sọc ủa HF 

Vớ ngắn trắng tới mắc cá của 
trường Holy Family
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Chúa Nhật này, 29 Tháng Mười Một là 
ngày đánh dấu Chúa Nhật đầu tiên của 
Mùa Vọng.                  

Mùa Vọng xuất phát từ tiếng Latinh có 
nghĩa là “đến". Chúa Giêsu đang đến,  
Mùa Vọng được dự định là mùa chuẩn bị 
cho sự xuất hiện của Chúa Giêsu.  Ngoài 
ra đây cũng là thời gian để cầu nguyện 
và tha thứ. Màu tím gắn liền với mùa 
vọng cũng là màu của sự tha thứ.  

Màu của Chúa Nhật Thứ B Mùa Vọng là 
màu hồng. Màu này tượng trưng cho 
niềm vui và đại diện cho hạnh phúc mà 
chúng ta sẽ trải nghiệm khi Chúa Giêsu 
tái lâm.  Chúa Nhật thứ ba là ngày kỷ 
niệm được mong đợi.  Trước đây nó 
được gọi là Chúa Nhật “Gaudete”; 
Gaudete có nghĩa là “vui mừng” trong 
tiếng Latinh.   

Cuối cùng các Chúa Nhật trong Mùa 
Vọng nên là một Lễ Kỷ Niệm vì chúng ta 
kỷ niệm sự phục sinh của Chúa chúng ta 
vào mỗi Chúa Nhật. 

Trích từ Mạng của Công Giáo  

MICHAEL URDANOFF 
APRIM

TIN TỪ APRIM
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WEEKLY NEWSLETTER OF  
SALISBURY CATHOLIC PARISH 

     PARISH VISION: 
A Welcoming Community, 

United in Faith, 
Centred in 

the Eucharist, 
 Which embraces the Spirit 

and Nature of all  
God’s People 

 

PARISH CONTACTS: 
 

Parish Business Manager:  
Anne Blake 
Phone:  8258 2314   
Email:   General Enquiries:    
enquire@salcath.org.au 
Email:   Confidential Matters: 
businessmanager@salcath.org.au 
Clerical Assistant: 
Nicholas Dangcalan 
Phone:   8258 2314 
Email:    clerical_assist@salcath.org.au 
Parish Clergy: 

  Fr Shibu Jacob Msfs PP 
  Fr Santosh Pereira Msfs  
  Fr Francis Trinh Van Phat  
  Deacon Arturo Jimenea  
  (For emergencies after office hours, 
  please phone 8258 2314, and use the  
  mobile number provided) 

Parish Sacrament Program: 
Louise Svensdotter (Coordinator) 
Diane Innes (Pastoral Assistant) 
Sacrament Program direct line: 8281 9603    
Email:   sacraments@salcath.org.au 

   Parish Faith Formation: 
Joan Young (Coordinator) 
Phone:  0419 485 090  
Email:   young.joan@bigpond.com 
Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay  
Phone:  0410 747 626 
Lyell McEwin Hospital Chaplains: 
Robynne Malone: 8182 9000 and ask for  
Pager 6060 or for the Catholic Chaplain 
Calvary Central Districts Hospital: 

  Call 8282 5395 (9am-5pm) and ask for     
  Pastoral Care Worker on duty 
  Parish Bulletin – The Echo 
  Diane Innes 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

29th November 2020 
FIRST SUNDAY OF ADVENT   FIRST SUNDAY OF ADVENT   FIRST SUNDAY OF ADVENT   FIRST SUNDAY OF ADVENT   ----            YEAR BYEAR BYEAR BYEAR B 

    

SUNDAY MASS TIMESSUNDAY MASS TIMESSUNDAY MASS TIMESSUNDAY MASS TIMES    
    

St Augustine’s ChurchSt Augustine’s ChurchSt Augustine’s ChurchSt Augustine’s Church   
 (no booking needed)                                            
    23 Commercial Rd Salisbury 
 Saturday – 6.00pm 
 Sunday -     9.00am & 7.00pm 
Polish Sunday  -   12 noon 
1st Sunday of Month - 3.pm (Filipino) 
2nd Sunday of Month - 10.30am (Italian) 
 

Holy Family Mass CentreHoly Family Mass CentreHoly Family Mass CentreHoly Family Mass Centre: : : :     
    (no booking needed)   
     Shepherdson Rd Parafield Gardens  
                Sunday: - 10:30am  
St Finbar’sSt Finbar’sSt Finbar’sSt Finbar’s::::                                            

*Attendance by phone booking on 
8258 2314* 

    Greencroft Rd Salisbury North 
                  Sunday - 9am          

RECONCILIATIONECONCILIATIONECONCILIATIONECONCILIATION 
                Saturday afterafterafterafter 9:30am Mass and   
     beforebeforebeforebefore the 6:00pm Vigil Mass 
     5:15pm - 5:45pm 

Parish website: https://salcath.org.au 
http://salcath.freehostia.com 

 

CHRISTMAS: GIFT OF YOUR PRESENCE 
Dear Parishioners and friends,  
2020 has already proved a difficult year, and at this point it’s expected that our Christmas 
celebrations will look a little different too. Christmas reminds us that God gave the gift of 
himself, the gift of his presence.  Your presence is perhaps the best gift you can give to 
people. It is a gift that no one else can give. It is an incredibly precious gift because your 
presence is limited to one place. I wish to share with you a story around Christmas song, a 
story that throws light on the gift of presence in the life of a child.  
No Christmas song written in the past few decades has triggered the kind of response that 
“Mary, Did You Know?” has.  The song addressing Mary, mother of Jesus, with lyrics 
written by Mark Lowry in 1984 and music written by Buddy Greene in 1991 was recorded in 
1991. Buddy Green’s touching melody certainly deserves some of the credit for the song’s 
popularity, but most people who hear the song are really drawn to the unique angle found in 
Mark Lowry’s dynamic lyrics. Yet this song’s gift to the world might have been lost forever if 
a set of loving parents had not chosen to believe in the promise and potential God placed in 
their child.  
Mark started singing almost before he learned to talk. As a pre-schooler he was already in 
the grade school choir. By third grade he was singing the lead part in the Easter musical. 
Yet even though he constantly seemed to be in the school spotlight and living in the perfect 
family environment, there were rough waters and some tough times just ahead.  
Mark stood out in teachers’ eyes for more than his singing; he was often a problem in the 
classroom. During his first years of elementary school, Lowry was diagnosed as 
hyperactive and placed on medication. At about that same time it became apparent that the 
boy had absolutely no athletic ability. To many adults and kids, Mark appeared to be little 
more than an energetic klutz—an out of control mini-tornado. Rather than allow their son to 
be side-tracked and dismissed as clumsy, Mark’s parents made sure that this “curse” was 
looked at as a blessing. They emphasized the positive. The Lowrys assured Mark that God 
had a plan for his life and that his uniqueness was a part of it. Instead of trying to make him 
act just like all the other kids, his parents allowed Mark to exploit his curiosity and his 
energy. He loved performing, so they put him on every stage that would take him— 
everything from church programs to community musicals. The rest is history. How he came 
to write the song Mary did you know is a story in itself. I can write about that some other 
time.  
There can be no doubt that Mark Lowry was born different. The things that make him 
unique—his energy and his curiosity—could have held him back like so many others. He 
could have been forced to conform, to be like everyone else.  Yet because his problems 
were viewed as gifts by his parents, Mark thrived. Looking at the world through his unique, 
God-given perspective led him to think of one of the world’s most familiar stories in a new 
light. “Mary, Did You Know?” a song like no other Christmas carol ever penned, written 
about a mother like no other, came from the hand of a man like no other.  
This advent we may be staying indoors and social distancing. We may not be spending as 
much time in shopping or other outdoor activities. This is an opportune time, and we need 
to use this time productively.  This advent I invite all of you to do something unique. Please 
accept the people in your life as they are. Kindly look at their gifts and possibilities. Give the 
gift of your presence to all in your life. Look at problems as opportunities to grow. I am sure 
despite everything we are going through now; we will have a great Christmas.  
Wishing you God’s best,   

Fr. Shibu Jacob Msfs  

GIÁNG SINH: MÓN QUÀ HIỆN TẠI CỦA BẠN  

Kính gửi các Giáo dân và các Bạn hữu, 

Năm 2020 đã chứng minh một năm khó khăn và tại thời điểm này, dự kiến rằng lễ kỷ niệm Giáng Sinh của 
chúng ta cũng sẽ khác một chút. Lễ Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban tặng món quà về 
chính mình, món quà về sự hiện diện của Người. Sự hiện diện của bạn có lẽ là món quà tốt nhất bạn có thể tặng 
cho mọi người.

Đó là một món quà mà không ai khác có thể cho. Đó là một món quà vô cùng quý giá vì sự hiện diện của bạn 
chỉ giới hạn ở một nơi. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện xung quanh bài hát Giáng Sinh, một câu 
chuyện thắp sáng món quà hiện diện trong cuộc đời của một đứa trẻ. 
Không có bài hát Giáng Sinh nào được viết trong vài thập kỷ qua gây được phản ứng như "Mary, Did You 
Know?". Bài hát đề cập đến Mary, mẹ của Chúa Giêsu, với lời bài hát được viết bởi Mark Lowry vào năm 
1984 và phần nhạc do Buddy Greene viết vào năm 1991 đã được thu âm trong 1991. Giai điệu cảm động của 
Buddy Green chắc chắn xứng đáng được ghi nhận phần nào cho sự nổi tiếng của bài hát, nhưng hầu hết những 
người nghe bài hát thực sự bị thu hút bởi góc độ độc đáo được tìm thấy trong ca từ năng động của Mark Lowry. 

Tuy nhiên, món quà của bài hát này cho thế giới có thể đã bị mất vĩnh viễn nếu một nhóm các bậc cha mẹ yêu 
thương đã không chọn tin vào lời hứa và tiềm năng mà Đức Chúa Trời đặt vào con họ. 
Mark bắt đầu hát gần như trước khi anh ấy học nói. Khi còn là một học sinh mẫu giáo, anh đã tham gia dàn hợp 
xướng của trường. Đến năm lớp ba, anh ấy đã hát phần chính trong vở nhạc kịch Lễ Phục Sinh. 

Tuy nhiên, mặc dù anh ấy luôn tỏ ra nổi bật ở trường học và sống trong môi trường gia đình hoàn hảo, nhưng 
vẫn có những lúc  khó khăn và một số thời điểm khó khăn ở phía trước. 
Mark nổi bật trong mắt giáo viên vì giọng hát của mình; anh ấy thường là một vấn đề trong lớp học. Trong 
những năm đầu học tiểu học, Lowry được chẩn đoán là tăng động và phải dùng thuốc. Cùng lúc đó, rõ ràng là 
cậu bé hoàn toàn không có năng khiếu thể thao. Đối với nhiều người lớn và trẻ em, Mark dường như không chỉ 
là một người tràn đầy năng lượng — một cơn lốc xoáy nhỏ mất kiểm soát. Thay vì cho phép con trai của họ bị 
theo dõi và cho là vụng về, cha mẹ của Mark đảm bảo rằng "lời nguyền" này là nhìn vào như một sự may mắn. 
Họ nhấn mạnh điều tích cực. Lowrys đảm bảo với Mark rằng Chúa có kế hoạch cho cuộc đời anh và sự độc 
đáo của anh là một phần trong đó. Thay vì cố gắng làm cho anh ta hành động giống như tất cả những đứa trẻ 
khác, cha mẹ anh cho phép Mark khai thác sự tò mò và năng lượng của anh. Anh ấy thích biểu diễn, vì vậy họ 
đặt anh ấy trên mọi sân khấu sẽ đưa anh ấy đến— mọi thứ, từ các chương trình nhà thờ đến nhạc kịch cộng 
đồng. Phần còn lại là lịch sử. Làm thế nào anh ấy đến để viết bài hát “Mary did you know” là một câu chuyện 
tự nó. Tôi có thể viết về điều đó vào lúc khác. 

Không thể nghi ngờ rằng Mark Lowry sinh ra đã khác. Những điều khiến anh ấy trở nên độc đáo - nghị lực và 
sự tò mò của anh ấy - có thể đã kìm hãm anh ấy lại như bao người khác. Anh ta có thể bị buộc phải tuân theo, 
giống như những người khác. Tuy nhiên, vì những vấn đề của anh ấy được cha mẹ anh ấy coi như món quà, 
Mark đã phát triển mạnh mẽ. Nhìn thế giới qua góc nhìn độc đáo do Chúa ban cho khiến anh nghĩ về một trong 
những câu chuyện quen thuộc nhất trên thế giới dưới một ánh sáng mới. "Mary, Did You Know?" một bài hát 
không giống như những bài hát mừng Giáng Sinh khác từng được viết, viết về một người mẹ chẳng giống ai, 
đến từ bàn tay của một người đàn ông chẳng giống ai.

Trong thời gian này chúng ta có thể ở trong nhà và xa cách xã hội. Chúng ta có thể không dành nhiều thời gian 
cho việc mua sắm hoặc các hoạt động ngoài trời khác. Đây là thời điểm thích hợp và chúng ta cần sử dụng thời 
gian này một cách hiệu quả. 

Trong lúc này, tôi mời tất cả các bạn làm một điều gì đó độc đáo. Xin vui lòngchấp nhận những người trong 
cuộc sống của bạn như họ vốn có. Vui lòng nhìn vào những món quà và khả năng của họ. Hãy tặng món quà về 
sự hiện diện của bạn cho tất cả mọi người trong cuộc sống của bạn. Hãy xem vấn đề như cơ hội để phát triển. 
Tôi chắc chắn bất chấp mọi thứ chúng ta đang trải qua bây giờ; chúng tôi sẽ có một Giáng sinh tuyệt vời. 

Chúc bạn sức khỏe tốt nhất, 

Cha Shibu Jacob Msfs

29 Tháng Mười Một 2020
CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA MÙA VỌNG - NĂM B 
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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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GIỮ TRẺ HÈ 
14 THÁNG MƯỜI HAI - 27 THÁNG GIÊNG 2021
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DỊCH VỤ SẼ ĐÓNG TỪ 
THỨ HAI 28 THÁNG MƯỜI HAI ĐẾN THỨ SÁU 8 THÁNG GIÊNG 2021
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CHƯƠNG TRÌNH GIỬ TRẺ HÈ 
 
Liên Lạc:  Jo Allen – Giám Đốc 
Điện thoại:   8258 0293 
Email:   oshc@holyfamily.catholic.edu.au 
 
Chương trình 
*  Dịch vụ của chúng tôi hoạt động từ 6.30 sáng đến 6 giờ chiều 
*  Trẻ em học tại trường và trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi đủ điều kiện tham dự chương trình. 
*  Đăng ký chỗ phải được thực hiện trước bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký Chăm Cóc Kỳ 
Nghỉ và trả lại cho Văn Phòng OSHC. 
*  Vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp tỷ lệ nhân viên phù hợp. 
*  Hãy đảm bảo rằng quí vị đã hoàn thành Mẫu Đăng Ký OSHC. 
*  Hãy đảm bảo rằng tất cả trẻ em được đăng nhập mỗi ngày. 
*  Hãy đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về thuốc / hỗ trợ sức khỏe phải được thông báo cho 
nhân viên với chương trình hỗ trợ về thuốc và / hoặc sức khỏe. 
*  Chi tiêu tiền sẽ không được yêu cầu trừ khi được nêu là một tùy chọn trong chương trình 
Chăm sóc trong Kỳ Nghỉ 
*  Các hoạt động có kế hoạch bao gồm các chuyến du ngoạn có thể bị hủy trong trường hợp 
thời tiết khắc nghiệt hoặc bất kỳ sự kiện nào khác theo quyết định của nhân viên OSHC. 
 
Các bữa ăn 
 
*  Hãy đảm bảo rằng con bạn có một giờ giải lao và bữa trưa đóng gói mỗi ngày trừ khi được 
quy định trong chương trình 
*  Vui lòng mang theo một chai nước mỗi ngày 
*  Chúng tôi yêu cầu mì hoặc bất kỳ bữa trưa nào cần đun nóng hoặc đun sôi nước không 
được gửi do chính sách Nhiệm vụ Chăm sóc của chúng tôi. 
*  Các sản phẩm có chứa các loại hạt không được phép sử dụng trong trường, ví dụ bơ đậu 
phộng, Nutella, thanh muesli 
 
Quần Áo / Tài Sản 
 
*  Hãy đảm bảo con bạn mặc quần áo phù hợp theo thời tiết và các hoạt động hàng ngày. 
*  Hãy đảm bảo rằng quần áo được dán nhãn với tên con của bạn để có thể trả lại kịp thời. 
*  Chúng tôi có chính sách về mũ và kem chống nắng, vui lòng đảm bảo rằng con bạn có mũ 
trong học kỳ 1 và 4 và nếu chúng có thể sử dụng kem chống nắng của chúng tôi, vui lòng 
cung cấp cho riêng bạn. 
 
Phí chăm sóc cho Chương Trình Hè 
Trọn ngày  $ 40 mỗi đứa trẻ   Ngày Tham Quan  $50 mỗi đứa trẻ 
 
Trợ cấp Chăm Sóc Trẻ em 
Quí vị có thể đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Em. Thông tin thêm có thể được lấy 
từ Văn phòng Hỗ trợ Gia Đình (Family Assistance Office) 
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BẢNG ĐẶT CHỔ GIỮ TRẺ HÈ

Xin vui lòng điền tên của các học sinh tham dự Sinh Hoạt Hè vào những ngày cần gửi
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Kính gửi các cư dân,  
 
Cảnh sát Nam Úc cam kết ngăn chặn các đám cháy cố ý, liều lĩnh hoặc cẩu thả trong khu 
vực địa phương của quí vị.  
 
Hỏa hoạn do hành vi cố ý, liều lĩnh hoặc cẩu thả không chỉ hủy hoại cộng đồng và tài sản 
mà còn có khả năng gây tử vong. Cảnh sát Nam Úc cam kết xác định và bắt giữ những 
người trong cộng đồng của chúng ta và yêu cầu sự trợ giúp của quí vị.  
 
Nếu quí vị thấy hỏa hoạn, hãy gọi ngay cho Ba Số không (000).  
 
Nếu quí vị thấy bất cứ điều gì đáng ngờ, hãy gọi ngay cho đường dây Hỗ trợ Cảnh sát theo 
số 131 444. 

 
 

 Các chi tiết hữu ít cần lưu ý bao gồm: 
 

• Vị trí, ví dụ tên đường, đường bên cạnh gần nhất, xác định các mốc, Số nhà  
địa chỉ của Bất Động Sản đó, và tên người đứng.  

• Thông Tin chi tiết về xe , ví dụ bản số xe, số đăng ký xe, kiểu, dáng, màu xe, 
và bất kỳ đặc điểm phân bịệt nào (ví dụ, các vết lõm, các hình dán trên xe). 

• Các đặc điểm như tuổi của họ, giới tính, cân nặng, chiều cao, màu tóc hoặc 
quần áo. 

 
 
 
Nếu quí vị có bất kỳ thông tin nào về người đang cố tình đốt lửa hoặc tham gia vào hành vi 
đốt lửa liều lĩnh hoặc cẩu thả, hãy liên hệ với Crime Stoppers qua số 1800 333 000 hoặc 
trực tuyến tại www.sa.crimestoppers.com.au. Quí vị có thể ẩn danh. 
 
Hãy làm việc cùng nhau để giữ an toàn trong mùa cháy rừng.  
 
Trân trọng,  
 
Tanya Leonard  
Cảnh Sát Mật Vụ Cao Cấp 
Quận phía Bắc 25/11/2020 
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Hãy ngăn chận cháy rừng 
đang bắt đầu vào mùa này

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHÀ VÀ DOANH NGHIỆP

Hỏa hoạn do hành vi cố ý, liều lĩnh hoặc cẩu thả không chỉ phá hủy cộng đồng 
và tài sản nhưng có khả năng gây tử vong.
Cảnh sát Nam Úc cam kết xác định và bắt giữ những người cố tình đốt lửa 
hoặc tham gia liều lĩnh hoặc cẩu thả hành vi thắp lửa.

Để giúp giữ an toàn cho tài sản của bạn khỏi hỏa hoạn, hãy cân nhắc thực hiện
những lời khuyên sau:
• Khóa tài sản và phương tiện của bạn mọi lúc.
• Để thùng rác ở khu vực an toàn và thường xuyên bỏ rác.
• Bảo vệ tất cả các vật liệu dễ cháy và nhiên liệu dễ cháy tránh xa tài sản của 
bạn.
• Đem các vật liệu và nguyên liệu dễ cháy tránh xa các tài sản của bạn.
• Cửa bên ngoài phải có khoảng trống ít để ngăn các giấy và các vật dụng dễ 
cháy được cố tình đẩy vào bên trong nhà của quí vị.
• Duy trì các cây xanh chung quanh nhà của bạn và loại bỏ các loại cây khô.
• Duy trì hàng rào và lắp đặt hệ thống chiếu sáng an ninh bên ngoài.
• Tiến hành kiểm tra thường xuyên bên ngoài nhà của bạn. Sửa chữa các hàng 
rào bị hư hại và loại bỏ các hình vẽ trên tường thường xuyên.
• Tham gia chương trình Neighbourhood Watch “Theo dõi Vùng lân cận tại địa 
phương” của bạn để giúp duy trì an toàn cho cộng đồng. Truy cập 
www.police.sa.gov.au/nhw để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đồn cảnh sát địa phương của bạn hoặc 
truy cập www.police.sa.gov.au

http://www.police.sa.gov.au
http://www.police.sa.gov.au
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           PHÒNG NGỪA CHÁY RỪNG LỬA TRẠI

 Lửa trại có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và bắt đầu cháy rừng. 
Quí vị có thể giúp giữ an toàn cho mọi người bằng cách tuân theo một số quy 
tắc đơn giản: 
• Kiểm tra với Hội Đồng Thành Phố của quí vị để xem quí vị có th. Đốt loại 
nhiân liệu nào, vì một số Hội Đồng chỉ cho phép đốt than. 
• Không được phép đốt lửa, kể cả việc nướng và lửa trại trong các khu bảo tồn 
rừng, trong khoảng thời gian từ 30 Tháng Mười Một và 30 Tháng Tư hàng năm 
hoặc những Ngày Cấm Lửa Hoàn Toàn. Nướng bằng gas có thể được phép 
trong một số điều kiện nhất định. Nếu có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với văn 
phòng Bảo Tồn Lâm Nghiệp có liên quan.
 • Các quy định nghiêm ngặt được áp dụng trong các Công Viên Quốc Gia và 
khu bảo tồn động vật hoan dã. Không được đốt lửa vào các Ngày Cấm Đốt 
Lửa tại các địa điểm này. 
• Trước khi quí vị đốt lửa, hãy kiểm tra với trang web của CFS về Xếp Hạng 
Nguy Hiểm Hỏa Hoạn và Tổng số Lệnh Cấm Cháy www.cfs.sa.gov.au. 
• Nếu Ngày cấm Đốt Lửa đã được công bố trong khu vực của quí vị, thì quí vị 
không được đốt lửa trại hoặc đốt lửa cho ấm hoặc thoải mái.  
• Nếu Ngày Cấm Đốt Lửa chưa được tuyên bố, thì quí vị hãy đảm bảo: 

!Lửa được chứa trong rảnh sâu 30 cm và diện tích không quá 1 mét 
vuông. 
!Không gian xung quanh và phía trên đám cháy không có vật liệu dễ 
cháy với khoảng cách ít nhất 4 mét. 
!Người có trách nhiệm luôn luôn có mặt với nước hoặc bình chửa cháy 
thích hợp trên tay. 
!Lửa phải được tắt hẳn trước khi quí vị rời khỏi. 

• Trên những việc đốt lửa như đốt qua ống khói, đốt pháo, đốt lò than hồng chỉ 
được phép khi có giấy thích hợp.
Hãy truy cập trang web CFS để biết đầy đủ chi tiết về những điều quí vị có thể 
và không thể làm trong Mùa Nguy Hiểm Hoả Hoạn www.cfs.sa.gov.au

Hãy truy cập trang mạng của Cảnh Sát Nam Úc để biết thêm các thông tin về 
phòng chống cháy rừng của chúng tôi và xem video ‘Campfire bushfire 
prevention’ của chúng tôi www.police.sa.gov.au

Hãy ngăn chận cháy rừng 
đang bắt đầu vào mùa này

http://www.cfs.sa.gov.au
http://www.cfs.sa.gov.au
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SÁCH GIẢI TRÍ ĐA DẠNG
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Chưa bao giờ có thời điểm quan trọng hơn trong 
việc hỗ trợ chúng ta gây quỹ. 20% của mọi người với Tư Cách Thành Viên Giải trí sẽ trực 
tiếp đến với quỹ của chúng ta.

Hãy giúp chúng tôi và mua ngay bây giờ
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Support us and buy today

https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
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