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Mến gửi các Gia Đình, Học Sinh, Nhân Viên và Bạn Hữu, 

Trường Công giáo Holy Family “hình thành” mối quan hệ với gia đình của chúng ta để đảm bảo con 
cái của họ nhận được nền giáo dục tốt nhất cho chúng. Điều đó có nghĩa là điều chỉnh việc học của 
chúng ta phù hợp với nhu cầu của học sinh - không phải theo chiều ngược lại ”. 

Trường Công giáo Holy Family và Đại Học Adelaide 

Trường Công giáo Holy Family và Đại Học Adelaide đang nỗ lực hợp tác trong các dự án đôi bên cùng có 
lợi. Sáu trong số các giáo viên giảng dạy của chúng tôi đang theo học bằng Thạc Sĩ Giáo Dục tại Đại Học 
Adelaide, bao gồm cả thời gian làm việc tại trường. Chúng tôi đã và đang nghiên cứu các chủ đề như Thay 
Đổi Tích Cực Hàng đầu và Các Vấn đề Đương Đại trongvấn đề An Sinh.  
Là một phần của mối quan hệ đối tác này, Đại Học Adelaide đã được mời điều hành hội nghị thượng đỉnh 
Tìm hiểu Đánh giá cao (AI) kéo dài một ngày vào đầu Học Kỳ 4 năm 2020. Mục đích của hội nghị thượng 
đỉnh là đẩy nhanh việc tái phát triển một kế hoạch chiến lược mới cho nhà trường. 

Phạm Vi của Tổng Quan Dự Án 

Bối Cảnh 
Tìm Hiểu Đánh Giá Cao là một phương pháp có hệ thống, tổng thể và hợp tác theo mô hình thay đổi dựa 
trên điểm mạnh để khám phá ra cốt lõi tích cực của một tổ chức. 

Trong AI, mọi người từ tất cả các cấp của một tổ chức trở thành một phần của quá trình điều tra nhằm tìm ra 
điểm mạnh trong hệ thống và sử dụng những điểm mạnh đó làm nền tảng để tạo ra thay đổi. Nhân viên 
được trao quyền và được trao quyền để lập kế hoạch, đưa ra quyết định và hành động trong quá trình thay 
đổi bằng cách đánh giá cao những gì mang lại cuộc sống cho nơi làm việc của họ, những gì hoạt động tốt 
nhất và những gì có thể. 

Đề xuất này là để đáp ứng yêu cầu của Hiệu Trưởng Trường Công Giáo Holy Family, Kerry White, về việc 
phát triển một hội nghị thượng đỉnh về AI kéo dài một ngày cho tất cả nhân viên tại trường trong Học Kỳ 4 
năm 2020. Hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức vào ngày đầu tiên của Học Kỳ 4, Thứ Hai ngày 12 Tháng 
Mười, sẽ là Ngày Học Sinh Được Nghỉ. Trung Tâm Giữ Trẻ Vacation Care sẽ làm việc vào ngày đó. 

Việc phát triển một kế hoạch chiến lược mới là then chốt cho định hướng tương lai của Trường Công giáo 
Holy Family. Hội nghị thượng đỉnh tìm hiểu đánh giá cao sẽ xây dựng và mở rộng các điểm mạnh hiện có 
trong Cộng Đồng Trường Công Giáo Holy Family và đánh giá các dịch vụ hiện tại của nó để xem chúng ta 
có thể cải thiện như thế nào … 

Nó sẽ thách thức các bên liên quan về những suy nghĩ quan trọng về định hướng tương lai của toàn trường 
và thiết kế lại tầm nhìn, giá trị, sứ mệnh và mục tiêu hoạt động. Hội nghị thượng đỉnh sẽ có sự tham dự của 
hầu hết các thành viên của Nhân Viên Nhà trường, Thành viên Hội đồng Quản Trị Nhà Trường, các thành 
viên của Alive ELC, một số học sinh của trường và một số nhân viên từ Bộ Giáo Dục Công Giáo Nam Úc. 

Một lợi thế đáng kể đối với Trường Công Giáo Holy Family trong việc thu hút Trường Đại Học giàu kinh 
nghiệm, là chuyên môn học thuật và danh tiếng quốc tế trong việc điều tra đánh giá cao, giáo dục phúc lợi 
và lãnh đạo. Chúng tôi rất mong đợi dự án này vì nó sẽ đại diện cho một bước tiến lớn cho trường học của 
chúng ta và Trung Tâm Mầm Non Alive khi chúng tôi cố gắng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tuyệt vời mà 
chúng tôi đang phục vụ. 
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Tiến sĩ, Phó Giảng Sư Giáo Dục Mathew A. White 

Phó Giảng Sư Mathew White có nhiều kinh nghiệm ở trường và học 
thuật trong lĩnh vực giáo dục nhân cách và sức khỏe, đồng thời đã 
thiết kế các hội nghị thượng đỉnh về AI tạo điều kiện trong quá khứ. 

Trước khi bắt đầu sự nghiệp học tập toàn thời gian của mình, Phó 
Giáo sư White đã giảng dạy 20 năm và có kinh nghiệm lãnh đạo cấp 
điều hành trong một thập kỷ tại các trường đáng kể như Trường Công 
giáo Holy Family và ông là Chủ tịch Bộ phận Giáo Dục của Hiệp Hội 
Tâm Lý Tích Cực Quốc Tế (IPPAEd). 

Tài Nguyên của Đại Học Adelaid 
Phó Giảng Sư Mathew White sẽ thực hiện dự án bao gồm các cuộc 
họp tham vấn với Nhân Viên Trường Công Giáo Holy Family và học 
sinh để tạo ra cấu trúc của Hội nghị thượng đỉnh AI. Phó Giảng Sư 
Mathew White sẽ viết và thiết kế Hội Nghị Thượng Đỉnh về AI cho 
Trường Công Giáo Holy Family dựa trên kết quả của cuộc tham vấn 
để đảm bảo rằng Hội Nghị Thượng Đỉnh về AI phù hợp với Trường. 

Giới Thiệu về Đại Học Adelaide  
Đại học Adelaide là nơi cung cấp các nghiên cứu có tác động cao trên toàn thế giới, mang lại lợi ích kinh tế 
và xã hội và được xếp hạng trong 1% các trường đại học hàng đầu trên toàn cầu. Sứ mệnh của chúng tôi là 
thực hiện các nghiên cứu và đổi mới đẳng cấp thế giới, liên kết với ngành công nghiệp, chính phủ và cộng 
đồng để tạo ra giá trị cao về kinh tế và xã hội. Đại Học Adelaide là một trong những trường đại học lâu đời và 
uy tín nhất của Úc và là thành viên của Nhóm 8 (G08) các trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG

Các ngày học sinh được nghỉ 
Thứ Sáu 25 Tháng Chín (ngày cuối của Học Kỳ 3) 

Thứ Hai 12 Tháng Mười (ngày đầu Học Kỳ 4)



Thứ Sáu 11 Tháng Chín 2020- Tuần 8

CẢNH BÁO
Gần đây trong bãi đậu xe của chúng ta đã suýt có tai 
nạn. Để giữ an toàn cho tất cả chúng ta, chúng tôi 
khuyên bạn nên tuân thủ NGHIÊM TÚC những điều 
sau: 

* Đảm bảo bạn sử dụng lối đi bộ. KHÔNG đi bộ băng 
ngang qua bãi đậu xe; 
* Lái xe qua bất kỳ nơi nào trong bãi đậu xe cũng chỉ 
là 10km (mọi lúc).
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SAPSASA SOCCER Thứ Sáu 18 Tháng Chín (selected squad)

LỄ TẾT TRUNG THU Thứ Năm 24 Tháng Chín

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ 3 Thứ Năm 24 Tháng Chín

HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ Thứ Sáu 25 Tháng Chín (OSHC available)

HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ Thứ Hai 12 Tháng Mười (OSHC available)

NGÀY ĐẦU CỦA HỌC KỲ 4 Thứ Ba 13 Tháng Mười
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Tại Alive Catholic Early Learning, chúng tôi cung cấp chương trình 
học sớm từ 6 tháng và lớp mẫu giáo cho trẻ em trong năm trước khi 
chúng bắt đầu đi học.

Chúng tôi cung cấp hai kỳ nhập học mẫu giáo mỗi năm vào tháng 
Giêng (Học Kỳ 1) và tháng Bảy (Học Kỳ 3) để đảm bảo con quí vị 
nhận được ít nhất một năm mẫu giáo trước khi bắt đầu đi học toàn 
thời. 

Trường mẫu giáo của chúng tôi là một môi trường học tập ấm áp, 
thân thiện và hòa nhập và được đặc trưng bởi sự xuất sắc trong 
giáo dục, đội ngũ nhân viên chất lượng và mối quan hệ chặt chẽ với 
gia đình. 

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc học của trẻ em là một phương pháp cá nhân hóa. Do 
đó, mỗi đứa trẻ có kế hoạch học tập cá nhân của riêng chúng dựa trên quan sát của đội ngũ 
giáo viên của chúng tôi về việc học tập, niềm đam mê và nhu cầu phát triển của trẻ. Kế hoạch 

học tập của trẻ em có các mục tiêu học tập và sự tiến bộ của trẻ 
được ghi lại và chia sẻ với các gia đình thông qua blog của chúng 
tôi và một ứng dụng trực tuyến có tên là ‘Storypark'. 

Thông qua phương pháp tiếp cận tìm hiểu để học tập, chúng tôi 
nuôi dưỡng cảm giác ngạc nhiên của trẻ em và sở thích tự nhiên 
của chúng trong việc xây dựng kiến thức và hiểu biết của riêng 
chúng. Vì vậy, trẻ cũng tham gia vào các dự án hợp tác học tập. 
Những dự án này cung cấp cho trẻ có cơ hội học hỏi lẫn nhau, 
cùng nhau xây dựng các kỹ năng và khái niệm và có quyền tự 
quyết trong việc học của chúng. Ví dụ, thuật ngữ này trẻ em đã hỏi 
'làm thế nào để chúng ta quan tâm đến bản thân, lẫn nhau và thế 
giới?' Thông qua câu hỏi này, trẻ ở trường mẫu giáo đã hiểu thêm 
về cảm xúc của chúng, các chiến lược để xác định hỗ trợ chúng và 
điều chỉnh cảm xúc của mình, khái niệm 'đổ đầy xô', cách nuôi 

dưỡng cơ thể bằng thức ăn bổ dưỡng, nghỉ ngơi và cung cấp nước, các kỹ năng xã hội như 
tham gia các trò chơi đồng đội và tầm quan trọng của việc quan tâm đến sự sáng tạo của Chúa 
thông qua các sáng kiến như tái chế. 

Trung Tâm Mẫu Giáo Công Giáo Alive
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Thông qua việc đi học mẫu giáo tại Trung Tâm Alive Catholic 
Early Learning, trẻ em có nhiều cơ hội trở thành một phần 
của cộng đồng Trường Công Giáo Holy Family. Trẻ em mẫu 
giáo của chúng tôi tham dự các buổi sinh hoạt và Thánh Lễ, 
mượn sách từ thư viện, học qua các nguồn tài nguyên như 
trại cá và MUDLA và học cùng với trẻ em trong trường thông 
qua các dự án học tập chung. Tiếng Tây Ban Nha là một khía 
cạnh quan trọng trong chương trình học của chúng tôi khi trẻ 
em học ngôn ngữ Tây Ban Nha và về các khía cạnh của văn 
hóa Tây Ban Nha. Trẻ em tham gia cầu nguyện mỗi ngày và 
chúng tôi đến với nhau mỗi học kỳ để trình bày trên sân khấu 
mẫu giáo của chúng tôi. Tất cả những kinh nghiệm này đảm 
bảo tính liên tục việc học giữa nhà trẻ và trường học và sự 
chuyển tiếp liền mạch khi bắt 
đầu đi học tại Trường Công 
Giáo Holy Family.p kế hoạch 

và lập trình cho việc học của trẻ được cung cấp bởi Khung 
Học Tập cho những năm đầu và chương trình giảng dạy Alive 
của riêng chúng tôi, bao gồm đọc viết, toán học, giáo dục tích 
cực, sinh thái học, STEM, tâm linh, vận động và nghệ thuật và 
biểu hiện.

Chúng tôi tin rằng trẻ em là những người có năng lực và khả 
năng học hỏi và cách tiếp cận của chúng tôi đối với giáo dục 
mẫu giáo cung cấp cho trẻ em nền tảng để trở thành những 
công dân và người học thành công suốt đời.

Nicole Tropeano-Atyeo
 
Trưởng Trung Tâm Mẫu Giáo 
Mầm Non Công Giáo Alive

       Trung Tâm Mẫu Giáo và  
        Mầm Non Công Giáo Alive  

          hợp tác với Trường Công Giáo Holy Family 
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Hãy Đăng Ký ngay bây giờ cho 
Lớp Mẫu Giáo năm 2021

Số lượng 
có hạn

Để tham quan hoặc đăng ký, xin gọi 8238200 hoặc 
Vào trang livescatholic.org.au
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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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You can help our school community fundraise while saving on everything  
you love to do! Entertainment Memberships are packed with savings  
across dining, activities, groceries, shopping and more! 
 
Right now, when you buy a Membership to support our fundraising, we will 
raise an extra $10 or $20 on top of the 20% we already receive from every 
Entertainment Membership purchase! 
 
 

 
 

 

Hổ trợ chúng tôi và mua 
ngay bây giờ

Entertainment 
Book

Hãy Thử Ngay 
Bây Giờ!

Giúp đỡ công việc chúng tôi và bạn 
TIẾT KIỆM tất cả mọi thứ mà bạn 
yêu thích. 
Tư cách thành viên từ 12 hoặc 24 
tháng 
Hãy cùng nhau, chúng ta có thể 
tạo ra sự khác biệt.
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Tuesday’s Only 9am - 11am (Thursday’s commencing 24/09/20)

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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Lễ Suy Tôn Thánh Giá 

Thứ Hai, ngày 14 Tháng Chín là Lễ Suy Tôn 
Thánh Giá. Lễ này bắt đầu ở Jerusalem và việc 
cung hiến nhà thờ được xây dựng trên địa điểm 
Núi Calvary vào năm 335. Vào thế kỷ thứ tư, 
trong Nhà Thờ của Holy Sepulchre, gỗ của 
thánh giá đã được tôn kính.

Lễ này lan rộng ở phương tây sau khi các thánh 
tích của Ba Tư được phục hồi vào thế kỷ thứ 
bảy. Lễ cũng kỷ niệm việc Chúa Giêsu bị treo 
lên trên Thánh Giá như một biểu tượng cho cái 
chết của Người nhưng cũng là nguồn mạch của 
sự chiến thắng và sự sống.

Chúng ta làm Dấu Thánh Giá trước khi cầu 
nguyện để giúp tập trung vào Đức Chúa Trời và 
kết luận lại bằng dấu thánh giá. Trong các Bí 
Tích Rửa tội và Thêm Sức, ứng viên được xức 
dầu làm dấu Thánh Giá trên trán.
Michael Urdanoff
Holy Family APRIM

Đồi Calvary, Jerusalem

TIN TỪ APRIM
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Assemblies
Học Kỳ 3 Hướng Dẫn

Tuần 1 Ban Lãnh Đạo
Tuần 2 2RG & 4BP
Tuần 3 2FA & 4NB
Tuần 4 3NP & R/1MA
Tuần 5 3KC & R/1GT
Tuần 6 R/1MP & 5/6NB
Tuần 7 R/1JH & 5/6ND
Tuần 8 R/1KJ & 5/6IB
Tuần 9 5/6MS & RHA
Tuần 10 Lễ Tết Trung Thu

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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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC
Đồng phục mùa đông: 
NỮ: 
Áo đầm có yếm (Reception đến  
Đồng phục mùa đông được yêu cầu cho  
HỌC KỲ 2 và 3, và hiện có sẵn từ Cửa Hàng 
Đồng Phục.  
Đầm ngắn (Từ Lớp 5-6); 
Áo sơ mi tay dài màu kem có dấu hiệu của 
 trường Holy Famil; Cà vạt; Áo lạnh đỏ 
Vớ đen dài tới đầu gối hoặc vớ đen dài tới hông. 

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

THỂ THAO: (Nam & Nữ) 
Quần dài có sọc của Holy Family; 
Áo khoát có zip của Holy Family zip (optional); 
Áo thun thể thao có sọc của Holy Family; 
Vớ trắng có sọc của Holy Family.

Đồng phục mùa đông 
được yêu cầu cho  

HỌC KỲ 2 và 3, và hiện 
có bán từ Cửa Hàng 

Đồng Phục.

Giờ mở cửa trong 
holidays 

Thứ Năm 8 Tháng Mười 
10 giờ sáng - 12 giờ trưa

XIN DÁN TÊN RỎ RÀNG TRÊN ĐỒNG 
PHỤC CỦA CON EM  MÌNH 

MẤT ÁO LẠNH & ÁO KHOÁT 
Chúng tôi đang có giữ một số lượng lớn áo lạnh bị thất lạc nhưng KHÔNG CÓ TÊN. Quí vị có thể 
đến xem các áo lạnh này và nếu được có thể sử dụng nó như là một thay thế nếu áo lạnh của con em 

quí vị đã bị MẤT. Xin vào nói chuyện với Nhân Viên Văn Phòng.
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BECOMING CATHOLIC? 
Catholic Adult Inquiry 

(RCIA)  

Do you want to learn more about becoming 

Catholic? 

Do know someone who wants to learn more 

about becoming a Catholic? 

Baptised but not received Confirmation or 

Communion? 

Children attend Catholic School but not Catholic 

yourself? 

Marrying a Catholic? 

 then you are invited to 

An 

INFORMATION SESSION 
In 

St Augustine’s Church 

Family Centre 

On 

Thursday September 17th 

7pm-8:30pm 
 

For more information contact 

Fr. Shibu  

or 

Lorraine Thalbourne 

 at the Parish 8258 2314 

0 

       TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG GIÁO?  
Yêu cầu cho người trưởng thành Công Giáo 

(RCIA)  

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về việc trở thành 
người Công Giáo? 

Biết ai đó muốn tìm hiểu thêm 
về việc trở thành một người Công Giáo? 
Đã rửa tội nhưng chưa được Thêm Sức hay 

Rước Lễ? 
Trẻ em học trường Công Giáo nhưng bản thân 

bạn không theo Công Giáo? 
Kết hôn với một người Công Giáo? 

theo đó bạn được mời đến 
tham dự 

BUỔI THÔNG TIN  
Trong 

Nhà thờ St Augustine 
Family Centre 

Vào 
Thứ Năm ngày 17 Tháng Chín 

7 giờ tối - 8 giờ 30 tối 
 

Để biết thêm thông tin, liên lạc 
Cha Shibu 

hoặc là 
Lorraine Thalbourne 

tại Giáo Xứ 8258 2314
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TRƯỜNG CÔNG GIÁO HOLY FAMILY 
GIỮ TRẺ HÈ (28/9 đến 9/10)
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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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Thomas More College
Tiến trình đăng ký

Tất cả học sinh phải được ghi danh trong phần Hướng Dẫn Ghi 
Danh, cho dù bạn hiện đang có con đang theo học ở đây hay đang 
theo học trường khác.
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Trường Trung Học Thomas More mến chào đón bạn đến tham dự Chuyến tham quan Trường với 
Hiệu Trưởng Mr Corey Tavella, vào một trong những ngày tiếp theo: 

• Thứ Tư 5 Tháng Tám lục 4 giờ chiều 

• Thứ Bảy 15 Tháng Tám lúc 9:15 sáng; hoặc 

• Thứ Năm 17  Tháng Chín lúc 4 giờ chiều. 

Số lượng sẽ bị hạn chế, do đó xin vui lòng đăng ký là việc rất cần thiết. Hãy đăng ký nhập học 
cho con của bạn tại tmc.catholic.edu.au và tận dụng lợi thế trong khi chúng tôi đã loại bỏ phí 
Đăng ký thông thường.

http://tmc.catholic.edu.au
http://tmc.catholic.edu.au
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Kính gửi các tổ chức từ thiện, trường học và các nhóm cộng đồng,

Kidsflix đang tổ chức sự kiện điện ảnh Salisbury / Elizabeth hàng năm của chúng tôi vào Thứ Bảy ngày 12 
Tháng Chín tại Hoyts Salisbury. Chúng tôi đã đặt trước toàn bộ khu để tất cả chúng ta có thể có khoảng cách 
xã hội trong các rạp chiếu phim. Đây là một sự kiện miễn phí và chúng tôi mong muốn mang đến một chuyến 
đi chơi vui vẻ cho trẻ em và gia đình / người chăm sóc của chúng khi xem một bộ phim mới phát hành, bắp 
rang và đồ uống miễn phí cho mỗi người tham dự. Chúng tôi có Những chú khỉ đánh trống tuyệt vời đến để 
giải trí cho mọi người trước bộ phim. Nếu bạn có gia đình gặp khó khăn, hoặc có con bị khuyết tật hoặc bệnh 
mãn tính, vui lòng chuyển qua đường link để đăng ký, chúng tôi có chỗ cho 150 khách.
https://www.eventbrite.com.au/e/kidsflix-salisbury-2020-registration-94507236689

INếu bạn có điều gì thắc mắc, đừng ngại hãy liên lạc với tôi  kidsflixs@arthritissa.org.au.

Trân Trọng

Sally

SALISBURY KIDSFLIX

Sally Scantlebury
Stakeholder Engagement Officer
111a Welland Ave
Welland SA 5007
(08) 8379 5711
0432 733 280
www.arthritissa.org.au

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arthritissa.org.au%2F&data=02%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C30984c80b35b4abd700308d84a20caeb%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637340851993741229&sdata=iPei0Yli0i3eA%2F9feLdI0dIhNbi9z%2F1dA4qMppxM22g%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com.au%2Fe%2Fkidsflix-salisbury-2020-registration-94507236689&data=02%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C30984c80b35b4abd700308d84a20caeb%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637340851993721239&sdata=8QJ0fNA0Bo7pNeGMokSMPIrAXOlwdRsgucGtpe5B1iI%3D&reserved=0
mailto:kidsflixs@arthritissa.org.au
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com.au%2Fe%2Fkidsflix-salisbury-2020-registration-94507236689&data=02%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C30984c80b35b4abd700308d84a20caeb%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637340851993721239&sdata=8QJ0fNA0Bo7pNeGMokSMPIrAXOlwdRsgucGtpe5B1iI%3D&reserved=0
mailto:kidsflixs@arthritissa.org.au
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arthritissa.org.au%2F&data=02%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C30984c80b35b4abd700308d84a20caeb%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637340851993741229&sdata=iPei0Yli0i3eA%2F9feLdI0dIhNbi9z%2F1dA4qMppxM22g%3D&reserved=0
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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

Học Bổng Tấm Lòng Đa Dạng 
Ứng dụng hiện đang được MỞ

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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Mite-E Soccer (2-3yo) 
• A great introduction 
 to Soccer!
• Kids work with their parents
• Learn new soccer skills 
• Develop their motor skills!
• Lots of fun games
• Non-competitive
 environment

r35  MIN       $12O

Pint Size Soccer (4-5yo) 
• First kicks in soccer!
• Introduction to shooting,
 passing, dribbling and 
 goal keeping 
• Play fun, skill based games
• Introduction to the Pint Size 
 1v1 Big Game!

r5O MIN   $13O

Micro Plus (8-12yo)   

• Skills development 
 and teamwork
• Ideal preparation for 
 club soccer 
• Fine tune their skills
• All the favourite fun based 
 soccer based games
• Play the Grasshopper 
 Soccer Big Game!

r75 MIN                                          $15O

Intro to Micro (5-6yo)
Micro (6-8yo)   

• Ultimate challenge for young
 soccer players!
• Learn the rules of
 grasshopper soccer big game 
• Develop skills in shooting,
 passing, dribbling and 
 goal keeping

r6O MIN  INTRO TO MICRO   $14O

r75 MIN                    MICRO   $15O

Soccer Fun For Girls & Boys Aged 2 to 12!
TERM 4  PROGRAM - 8 WEEKS

Mobile O4O8 825 28O for a FREE trial or get in touch
88 andrew@grasshoppersoccer.com.au

GrasshopperSoccerAdelaide  |   www.grasshoppersoccer.com.au

STARTS OCTOBER 17 & 18
FREE COME & TRY

CALL TO BOOK!

5 LOCATIONS:    CITY    |    GRANGE     |   STONYFELL    |     MAWSON LAKES  |   WINDSOR GARDENS

Programs run all year round within each school term
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esafety.gov.au/parents

Online safety 
 

A guide for parents and carers 

 

Online safety for 
parents and carers 
As parents and carers you know your child better than 
anyone and have the best opportunity to support and guide 
them to have safer online experiences. This guide covers 
some of the key online safety issues for young people and 
includes a range of practical tips and advice on what to do if 
things go wrong. You can also find a list of important 
services that can offer extra support.  

eSafety.gov.au/parents
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Cyberbullying is the use of technology to 
bully a person or group with the intent to 
hurt them socially, psychologically or 
even physically. 

Cyberbullying

 

What does cyberbullying look like? 
Examples of cyberbullying include: 

abusive texts and emails 
hurtful messages, images or videos 
imitating, excluding or humiliating others online
spreading nasty online gossip and chat 
creating fake accounts in someone’s name to trick or  

humiliate them 

Online bullying can have a devastating 
impact on young people, whose online 
life is a key part of their identity and how 
they interact socially.  

 

I think my child is being bullied 
Your child may not tell you if they are experiencing bullying 
behaviour online because of a fear it might make things 
worse for them or they may lose access to their devices and 
the internet.  
 

Signs to watch for: 
being upset after using the internet or their mobile phone 
changes in personality, becoming more withdrawn, 

anxious, sad or angry  
appearing more lonely or distressed  
unexpected changes in friendship groups  
a decline in their school work  
changes in their sleep patterns  
avoidance of school or clubs  
a decline in their physical health  
becoming secretive about their online activities and 

mobile phone use 

Cyberbullying

 

What can I do? 

Talk to your child about cyberbullying before it happens. 
Together you can work out strategies to address any 
potential issues and reassure them you will be there to 
support them.
 
 

If your child is experiencing cyberbullying: 
Listen, think, stay calm — talk to them about what 

happened, try to remain open and non-judgemental, ask 
them how they feel and ensure they feel heard.  
Collect evidence — it is a good idea to collect evidence, 

such as screenshots, of the bullying behaviour, in case you 
need to report it later on. 
Block and manage contact with others — advise your 

child not to respond to bullying messages and help your 
child block or unfriend the person sending the messages. 
Report to site or service — many social media services, 

games, apps and websites allow you to report abusive 
content and request that it is removed. 

 
Report to eSafety — if serious cyberbullying is affecting 

your child and you need help to get the material removed 
from a social media service or other platform you can 
make a cyberbullying report to us. 
Get help and support — check in with your child 

regularly about how they are feeling. If you notice any 
changes that concern you, get help through a counselling 
or online support service. 
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Online pornography

For teenagers, the most important message 
is that pornography is not real life. 

Take a long-term view — reinforce that if they do see 
something they do not understand, they can come and ask 
you about it.

 

What can I do if my child has found
pornography online?

Stay calm — thank them for being brave enough to let 
you know and reassure them that you will sort it out 
together.
Listen, assess, pause — ask them how they found it, 

where it happened, who (if anyone) showed it to them and 
how they felt when they saw it. Resist the urge to give 
them a lecture.
Reassure your child they are not in trouble — try not to 

remove your child's device or online access completely, as 
they will see it as punishment.

Be sensitive to how they feel — it is important to talk 
with your child about how the content made them feel. 
Encourage your child to talk to you about any questions 
they have. 
Talk about the importance of consent and respect in 

relationships — talk about the importance of always 
having permission to touch, hug, or kiss another person. 

 

Further tips and advice about how to talk to your child 
about online pornography, depending on their age, are 
available on our website.

 

Your child may discover online 
pornography unintentionally, or they may 
go looking for it. Either way, you can play 
a role.

 

Online pornography

 

How do kids find pornography online?

Your child may actively search for explicit content online, 
out of curiosity or perhaps because their friends are    
talking about it. 
A friend or sibling (or an adult) may share inappropriate 

content.
Your child may accidentally type the wrong word or 

phrase into an internet search or click on a link to        
something that looks interesting but turns out to be   
pornographic.
They might click on links in phishing or spam emails, and 

pop-ups (even on harmless websites).

 

How can I protect my child?

Set some ‘house rules’ — discuss the issue with all 
siblings and talk about where and when it is OK to use 
computers and devices.
Stay engaged — talking regularly and openly with your 

child about what they are doing online will help build trust.
Use the available technology — take advantage of the 

parental controls available on devices, and ensure the 
‘safe search’ mode is enabled on browsers.
Build resilience — talking about sexualised content can 

help young people process what they come across online 
and reinforce the importance of consent and respectful 
relationships.
Consider raising the subject of pornography yourself 

— parenting experts recommend starting the conversation 
early (by the time they are around 9 years old) to help 
protect them from the potential impacts of coming across it 
accidentally. Every child is different, so decide when you 
think it is right to raise the subject with your child
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It is important to talk with your children 
about the possible consequences of 
sending or sharing intimate images.

Sending nudes and sexting

 

What are the risks?

Sharing intimate images may seem like a bit of fun or 
innocent flirting for young people, particularly those in a 
relationship. But things can go wrong and it is important your 
child understands this. 

They lose control of the image — once an image is 
shared, it can be copied and saved by others, shared with 
people the sender does not know and posted on social 
media and public websites. 
Things can go wrong even in a trusted relationship — 

a friend or partner may, on impulse and without thinking, 
share an image more broadly than the sender intended.
Images may not always be sent willingly — young 

people may be forced or pressured into sending explicit 
images or videos. 

The term ‘sexting’ 
is not often used by 
young people or in 
popular culture. 
Young people are 
more likely to refer 
to ‘nudes'.

The consequences can be serious — for young people 
it could result in humiliation, bullying, teasing, harassment, 
damage to their reputation, and criminal charges or 
penalties.

Sending nudes and sexting

 

How can I minimise the risks to my child? 

Talk early, talk often — have an age-appropriate chat 
with them about sending nudes. Consider asking questions 
using real-life examples like, ‘Do you think it was right for 
him (or her) to share that photo after they broke up?’
Promote self-confidence and that it is OK to say ‘no' 

— let them know that they don’t have to give in to peer 
pressure or send intimate images just because others do.
Teach them about consent and respectful 

relationships — help them understand the impact of 
sharing intimate images of others and that they are 
breaking someone’s trust when they do this.
Talk about the risks — what can go wrong and the legal 

issues. Remind them that once an image is shared, it is 
almost impossible to get it back or control how it is shared. 

 

What can I do when things go wrong?

Stay calm and open — reassure them that they are not 
alone and you will work through this together.
Listen, and act fast — there can be legal issues when 

intimate images of children are shared. You can report 
image-based abuse to eSafety. We can help to get 
intimate images removed and, in some cases, take action 
against the person who shared it. See more detailed 
advice on what to do and how to make a report on our 
website. You can also report the image to the site or 
service it was posted on.
Get help and support — look after your child’s wellbeing 

and encourage them to speak with a professional 
counselling or support service. 
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Help your child achieve a healthy balance 
in their online and offline activities.

Time online

 

How much is too much?

There is no magic figure. The right amount of screen time 
can depend on a range of factors like your child’s age and 
maturity, the kind of content they are consuming, their 
learning needs and your family routine.
 
It can be easy to focus only on the clock, but the quality and 
nature of what they are doing online, and your involvement, 
are just as important.

Signs to watch for: 
less interest in social activities like meeting friends or 

playing sport
not doing so well at school
tiredness, sleep disturbance, headaches, eye strain 
changes in eating patterns
reduced personal hygiene
obsession with particular websites or games
extreme anger when being asked to take a break from 

online activity
appearing anxious or irritable when away from the 

computer
becoming withdrawn from friends and family

Reducing your own screen time sets a 
positive example. 

Time online

 

Help your child manage their online time

Stay engaged and encourage balance — keep an eye 
on the games, apps and devices your child uses by 
sharing screen time with them. Help them stay aware of 
their important offline activities, like hobbies and sports. 
Create a plan — involve your child in creating a family 

plan that balances time spent sitting in front of screens, 
with a variety of offline activities.
Use the available technologies — parental controls and 

tools to monitor online time allow you to measure and set 
time limits on device use or internet access. But be honest 
and open with your children about why you want to use 
these technologies. 
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Online games can be great fun for your 
child, but make sure you can help them 
manage the risks. 

Online gaming

 

What are the benefits and risks?

Many games can improve your child’s coordination, 
problem-solving and multi-tasking skills, as well as help build 
social skills through online interactivity with other players. 
But it is important to understand what might go wrong. 
 

Risks of online gaming include:
spending too much time gaming, which can have negative 

impacts on your child’s health, ability to study, and social 
and emotional wellbeing
bullying and grooming through online or in-game chat
games with gambling-like elements can normalise 

gambling for young people
costs of in-game spending

 

How to create a safer gaming environment for your 
child

Prepare — locate the computer or games console in an 
open area of your home and use available parental 
controls and safety features for devices, browsers and 
apps.
Build good habits — help your child protect their 

personal information by using a screen name that does not 
reveal their real name. Teach them not to click on links 
provided by strangers, like ‘cheat’ programs to help with 
game play, which can contain viruses or malware. 
Agree on strategies to help them switch off — like a 

timer that signals game time is nearly over, with 
consequences for not switching off.
Stay involved — talk regularly with your child about their 

gaming interests and who they play with online. Play 
alongside your child to get a better sense of how they are 
handling their personal information and who they are 
communicating with. 

Online gaming

Be aware of what they are playing — games vary in 
their level of violent or sexual content, and may contain 
themes, language and images that are unsuitable for your 
child. 
Empower your child — wherever possible, help them 

make wise decisions for themselves, rather than tell them 
what to do. Try to provide them with strategies for dealing 
with negative online experiences that will build their 
confidence and resilience.
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Socialising online can be a great way for 
children to build friendships, but it can 
also put them at risk. 

Unwanted contact and grooming

 

How to deal with unwanted contact

Unwanted contact is any type of online communication that 
your child finds unpleasant or confronting, or that leads them 
into a situation where they might do something they regret. 
This can happen even if they initially welcomed the contact. 
It can come from strangers, online ‘friends’ your child has 
not met face-to-face, or from someone they actually know. 

Make their accounts private — suggest that your child 
makes their social media accounts private or revises their 
privacy settings regularly.
Delete contacts they don’t talk to — ask them to go 

through all the people who follow them or are friends with 
them on social media and check that they actually know 
them.

Report and block — if they receive any unwanted 
contact from someone they know or a stranger, encourage 
them to report and block this person.
Delete requests from strangers — encourage your child 

to delete friend or follow requests from people they don’t 
know.

Grooming involves building a relationship with a child in 
order to sexually abuse them. This abuse can happen in a 
physical meeting, but it increasingly occurs online when 
young people are tricked or persuaded into sexual activity 
on webcams or into sending sexual images.

 

How does online grooming work? 

Unwanted contact and grooming

 

How can I protect my child?

Stay involved in your child’s digital world — keep up-
to-date with the sites, apps and online chat services they 
are using, and explore them together.
Build an open trusting relationship — keep 

communication open and calm so they know they can 
come to you when someone is asking them to do 
something that does not feel right.
Help your child to protect their privacy — encourage 
your child to use their privacy settings on social media 
sites to restrict their online information to known friends 
only.
Teach your child to be alert to signs of inappropriate 
contact — help your child recognise signs that an online 
'friend’ may be trying to develop an inappropriate 
relationship, such as asking lots of questions about 
personal information soon after meeting online, asking  
which room their computer is in, asking them for favours 
and doing things in return (abusers often use promises and 
gifts to gain trust). 

Establish safety guidelines for meeting online 
'friends’ face-to-face — explain that it is safest to keep 
online 'friends’ online, but that if they do want to meet 
someone face-to-face they should let you know first. Let 
them know  they should be accompanied by you or another 
trusted adult.
What to do if something goes wrong — talk to them 

without being judgemental or angry and make them feel 
like they can come to you with anything, without fear of 
being punished or criticised. Find out what happened and 
act to protect your child. Call the police immediately on 
Triple Zero (000) if their physical safety is as risk. Report 
abuse or online grooming to your local police or 
Crimestoppers. Get help and support for your child from a 
professional counselling service.
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Help and resources
 

Kids Helpline

Kids Helpline provides free and confidential online and 
phone counselling to young people aged 5 to 25. It is 
available 24 hours a day, 7 days a week.
 

kidshelpline.com.au or 1800 55 1800.
 

 

eHeadspace

eheadspace provides free online and telephone support and 
counselling to young people 12 - 25 and their families and 
friends. It is available 9am to 1am (Melbourne time), 7 days 
a week. 
 

eheadpsace.org.au or 1800 650 890
 

 
 

 

Support for parents

Each state or territory has a dedicated Parentline that offers 
counselling, information and a referral service. Opening 
hours vary by state.
 

Parentline (QLD and NT) — 1300 30 1300

Parentline (VIC) — 13 22 89

Parentline (NSW)  —1300 1300 52 

Parent Helpline (SA) — 1300 364 100 

Parentline (ACT ) — 02 6287 3833 

Parent Line (TAS) — 1300 808 178

Parenting WA Line (WA)  — 08 6279 1200 or 1800 654 432
 
 
 

CyberReport

Image-base abuse

Cyberbullying

Report abuse to us

We investigate complaints from Australian residents and law 
enforcement agencies about offensive and illegal online 
content.

Cyberbullying is online behaviour that is seriously 
threatening, intimidating, harassing or humiliating. We can 
take action to get serious cyberbullying material removed, 
and provide advice, support and assistance.

We can help to get the intimate images or video removed 
and, in some cases, take action against the person who 
shared it. We can also help with sextortion, or where 
someone is blackmailing you over your intimate images.

 

Child sexual abuse material
 

Child sexual abuse material
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Help and resources
 

Support for schools

Many schools have detailed policies and procedures in 
place to help support children online, including how to 
manage issues like cyberbullying, sexting and other online 
concerns.
 

The Departments of Education in each state have policies 
and information for students, teachers, parents and the 
broader community on the appropriate use of technology.
For more information, contact your child’s school.
 

 

esafety.gov.au/parents


