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Quí Phụ Huynh thân mến, 

Chào mừng trở lại năm học 2019. Sáng nay, chúng tôi đã 
chào đón các học sinh tại phần Trình Bày Sinh Hoạt đầu 
tiên của năm. Khán giả của chúng tôi bao gồm các trẻ em 
và nhân viên từ Trung tâm Giáo Dục Mầm Non Công Giáo 
Alive nằm trong trường. Đây là một dấu hiệu của thời đại 
khi chúng ta tiếp cận cộng đồng thông qua các chương 
trình của chúng ta như Play Group, OSHC, Nghỉ dưỡng 
và ELC. Một sự chào đón nồng nhiệt đặc biệt đến tất cả 
các học sinh Reception mới và tất cả các học sinh khác 
đã tham gia cùng chúng tôi trong tuần này ở các cấp Lớp 
khác nhau trên toàn trường. 

Năm 2019, chúng tôi đang tham gia vào quá trình phát 
triển các cơ sở và sáng kiến mới sau đây để phục vụ cộng 
đồng trường học của chúng ta. 

Thư viện mới trị giá 3 triệu đô la được xây dựng bằng các 
nguyên tắc bền vững mới nhất bao gồm bảo tồn năng 
lượng và nước. Cơ sở này đang được thiết kế bởi cùng 
các kiến trúc sư tham gia vào việc xây dựng Trường trung 
học thực vật mới trong thành phố. Tòa nhà này sẽ cung 
cấp cho trẻ em các tài nguyên mới nhất để hỗ trợ việc học 
tập của chúng. Tòa nhà cũng sẽ có không gian học tập và 
tài nguyên cho phụ huynh và gia đình; 
Việc mở rộng chương trình Trại cá và vườn Aquaponic 
cung cấp cho trẻ em sự hiểu biết về các nguyên tắc sản 
xuất thực phẩm bền vững; 
Phát triển các Khu Vực liền kề với Công viên Grevillia và  
công viên  phủ cây xanh nói chung; 
Xây dựng 4 Phòng Âm Nhạc  để chứa chương trình Nhạc 
cụ của chúng tôi. 

Chào mừng quí vị đến Quản lý mới của căng tin mới của 
chúng tôi: cô Susan Debattista. 

Tình nguyện viên đóng một vai trò quan trọng trong việc 
giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên hợp tác với các nhân 
viên của các trường Công giáo. Tình nguyện giúp cung 
cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục chất lượng cho trẻ em 
và thanh thiếu niên của chúng tavà hỗ trợ các trường 
Công giáo phát huy các giá trị được rút ra từ truyền thống 

đức tin Công gGáo để chuẩn bị cho học sinh tham gia tích 
cực hơn vào thế giới. 
Căng tin trường học của chúng ta là một khu vực nơi các 
tình nguyện viên được chào đón và cần thiết. Các tình 
nguyện viên hỗ trợ và hỗ trợ Quản lý căng tin cho hoạt 
động hiệu quả và chuyên nghiệp của căng tin trường học 
lành mạnh bằng cách cung cấp thực phẩm lành mạnh, 
chất lượng cao cho khách hàng của chúng ta,  những 
người chủ yếu là học sinh nhưng cũng bao gồm nhân viên 
và phụ huynh. 

Chúng tôi chào mừng đến với Holy Family, người quản lý 
căng tin mới của chúng tôi, cô Susan Debattista. Nếu quí 
vị sẵn sàng thiện nguyện cung cấp một số thời gian của 
quí vị để hỗ trợ trong căng tin, xin vui lòng gặp cô Susan. 

Tôi ở đây để phục vụ cộng đồng. Nếu tôi có thể giúp đỡ 
bằng quí vị mọi cách gì xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi 
tại trường. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Chào Đón Các Baby

Cô Dani Higgs gởi lời 
chào thăm đến mọi 
người và chúng ta 

chào đón bé Jessica 
Cherie Higgs chào đời 
ngày15 Tháng Giêng 
2019 đến với cộng 
đồng Holy Family

Cô Jessica Altschwager 
gởi lời chào thăm đến 
mọi người và chúng ta 

chào đón bé  
Aspen Lotus 

Altschwager chào đời 
ngày7 Tháng Giêng 2019 
đến với cộng đồng Holy 

Family
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PARENT INFORMATION NIGHT Thứ Hai 4 Tháng Hai

PARENT INFORMATION NIGHT Thứ Ba 5 Tháng Hai

PARENT INFORMATION NIGHT Thứ Tư 6 Tháng Hai

LTOÀN TRƯỜNG - Thứ Tư Lễ Tro Thứ Tư 6 Tháng Ba

PUBLIC HOLIDAY - Adelaide Cup Thứ Hai 11 Tháng Ba

T20 CRICKET BLAST Thứ Sáu 29 Tháng Ba

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ Thứ Sáu 12 Tháng Tư lúc 3 giờ chiều

NGÀY ĐẦU NHẬP HỌC CỦA HỌC KỲ 2 Thứ Hai 29 Táng Tư
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Book club orders are due:  Friday 15th March 

Câu lạc bộ sách Scholastic - đã Phát hành bản 1 ngay 
bây giờ
Xin đừng quên tìm sách trong danh mục Phát hành 
của Câu lạc bộ Sách sẽ được gởi về nhà trong cặp 
học sinh con của quí vị.
Câu lạc bộ sách cung cấp một cách thú vị và thuận 
tiện để mang những thứ tốt nhất trong văn học thiếu 
nhi vào nhà quí vị. Nó đã được đóng gói đầy đủ các 
cuốn sách thú vị từ các tác giả bán chạy nhất, các tựa 
sách và bộ truyện nổi tiếng mà trẻ em yêu thích, cũng 
như các sản phẩm và sách làm quà tặng hoàn hảo 
cho em trẻ chưa đến trường.
Đặt hàng từ Câu lạc bộ sách rất dễ dàng, chỉ cần truy 
cập trực tuyến và đặt hàng và sau đó Trung Tâm 
Scholastic sẽ làm hết phần còn lạ ‘cuốn sách Yêu tinh 
chăm sóc phần còn lại. Trước khi quí vị  biết điều đó, 
con quí vị sẽ có một bất ngờ đáng yêu để mang về 
nhà sau khi đơn đặt hàng của chúng được chuyển 
đến lớp học của chúng.
Khi đặt hàng từ Câu lạc bộ sách, quí vị không chỉ giúp 
đỡ con cái mình mà còn giúp trường có được  20% 
từ sách mà quí vị đã mua quay trở lại trường của con 
em quí vị trong phần thưởng giá trị từ Scholastic.
Để chào mừng năm mới, bất kỳ gia đình nào đặt hàng 
từ phần số 1 cũng sẽ nhận được Tạp chí Hoạt động 
All About Me miễn phí để giúp chúng tôi khởi động 
năm 2019.
Để biết thêm thông tin về Scholastic và Book 
Club, hãy truy cập www.scholastic.com.au

Book club orders are due: 
Friday 15th March 2019.
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Holy Family Playgroup  
Every Thursday 9am - 11am, Everyone is welcome    

Come and join us making friends, exploring, experimenting, gardening, cooking and creating 

Phone: 8250 6616 Email: kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

Nhóm Chơi tại Holy Family

Mỗi Thứ Năm từ 9 đến 11 Giờ Sáng, chào đón tất cả mọi người 

Đến và tham gia cùng chúng tôi để kết bạn, khám phá, thử nghiệm, làm vườn, nấu ăn và sáng tạo

Điện thoại: 82506616 Email: kelly.jphnston@holyfamily.catholic.edu.au
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Male Formal Summer 
Short Sleeve HF striped shirt

Black shorts with HF logo
Black HF socks

Sports Summer 
Male and Female 

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

In Term 4

the Summer 

uniform should 
be worn with 
the school 

hat.

Opening Times 

Monday -8.30am to 9.30am

Wednesday - 2.30pm to 3.30pm


Thursday - 8.30am to 9.30am

Female Formal Summer 
Holy Family Summer Dress

White HF ankle socks

SENIOR JUMPERS 
SENIOR JUMPERS must be ordered and paid no later than 
Wednesday 6th February morning.  This is the compulsory jumper 
for Year 6 students.


Additional costs may be incurred if 
ordered after this date.

Trong Học 
Kỳ 1

Đồng phục 
mùa hè phải 
được mặc 

Giờ Mở Cửa 
Thứ Hai - 8:30 sáng  - 9:30 sáng

Thứ Tư - 2:30 chiều - 3:30 chiều

Thứ Năm - 8:30 sáng - 9:30 sáng
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Học Kỳ 1 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 3JM & 3IB
Week 3 3MA & 4HA
Week 4 4MR & 4PB
Week 5 5/6HM & 5/6AE
Week 6 5/6HS & 5/6BM
Week 7 5/6NP & 5/6ND
Week 8 Harmony Day Assembly
Week 9 2PN & 2JW
Week 10 TBA
Week 11 2RG & 2JH

Hoc Kỳ 2 Trình Bày
Week 1
Week 2 Leaders
Week 3 R/1GC & R/1TD
Week 4 R/1NS & R/1MP
Week 5 Mission Week
Week 6 R/1MS & R/1EQ
Week 7 R/1MC & R/1EN
Week 8 Sustainable Development 

Goal Sharing
Week 9 Catholic Identity Day
Week 10 Music

TRÌNH BÀY SINH HOẠT
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 TIN TỪ APRIM
Thứ Tư tới, ngày 6 Tháng 2 là Ngày 
Lễ Thánh Paul Miki và các bạn đồng 
hành. 

Paul là con trai của một nhà lãnh đạo 
quân sự Nhật Bản. 

Ông được sinh ra tại Tounucumada, 
Nhật Bản và được giáo dục tại Đại học 
Dòng Tên Anziquiama. 

Ông gia nhập Dòng Tên vào năm 
1580, và được biết đến với lời rao 
giảng hùng hồn. Saint Paul Miki đã bị 
lệnh cai trị Nhật Bản đóng đinh vì niềm 
tin Kitô giáo của ông vào ngày 5 tháng 
2 cùng với hai mươi lăm tín đồ Công 
Giáo khác. 

Ông và hai mươi lăm tín đồ Công Giáo 
khác đều được phong thánh là Liệt sĩ 
Nhật Bản vào năm 1862. Ngày lễ của 
họ là ngày 6 Tháng 2. 

Cầu nguyện, Lễ Phụng Vụ & Các 
Thánh Lễ 

Lễ Cầu Nguyện của 5/6BM, Thứ Năm, 
ngày 14 Tháng 2, lúc 9 giờ sáng 
Lễ Phụng vụ của 2PN, Thứ Năm, ngày 
14 Tháng 2, lúc 9 giờ sáng 
Thánh lễ của 5/6ND & NP Thứ năm, 
14 Tháng 2, lúc 11.30 sáng 
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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 address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob msfs  PP 
  Fr Saminathan (Sam) Arockiasamy  
  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    salcath3@tpg.com.au 

  

  Parish Faith Formation: 
Joan Young 8258 2314  
salcath@tpg.com.au 
 

Children’s Liturgy of the Word: 
Louise Stevens (Coordinator) 
8258 2314  
salcath10@tpg.com.au 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 

Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay 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 
 

   
 

        
 

3rd February 2019 
 

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

(Year C) 

SUNDAY MASS TIMES 
Orario delle Messe 

 

St. Augustine’s:   23 Commercial Rd,  
  Salisbury                                                            

       Saturday:  6.00pm Vigil 
             Sunday:    9.00am 

   12:00noon (Polish) 
   7.00pm    

1st Sunday of Month at 3:00pm  
                              (Filipino Community) 
2nd Sunday of the month at 10.30am 
     (Italian)   

            
St. Finbar’s:         Greencroft Road,  

  Salisbury North   
       Sunday:  9:00am 

 

Holy Family:        Shepherdson Rd,    
     Parafield Gdns  

            Sunday:    10:30am  
 

RECONCILIATION TIMES 
 

Saturday from 11:30am & 
also before Vigil Mass 5:15pm-5:45pm 

Parish website: http://salcath.freehostia.com 
http://salcath.freehostia.com 

            
  TREATING OTHERS AS GOD WOULD… 

Dear Friends,  
  

 A while ago someone shared with me that she is very worried about her child. “My 
son makes me crazy. He’s so angry and hard headed. He always has to do it ‘his way,’ 
and then he ends up blaming everyone else when he gets in trouble! I do not know what I 
am doing wrong, I must be a very bad mother.” I am sure it’s not the experience of just one 
mother. It’s natural that we feel anxious and responsible, we are only human. It’s easy to 
slip into a protective role, but we need to listen to concerns, ask for opinions and involve 
everyone in the decision making. How do we handle difficult relationships, as parents, 
teachers, spouses or just as adults, dealing with other grown-ups?   First thing is to 
remember that everyone has a past. Some are a source of pride, and others are best left 
behind. But whatever their past, people do change and grow.  In all life’s circumstances, it 
is important to be aware as to how do we treat others.  Do we in reality treat others as God 
wishes them to be treated? We can choose to reflect back to others a clear, undistorted 
vision of themselves. We can affirm their good qualities and treat them as responsible 
people. We can help script them as potentially good children, independent teens, value-
based grown-ups and worthwhile individuals.  
 

 “Perhaps you are familiar with the musical, Man of La Mancha. It's a beautiful 
story about a medieval knight who meets a woman of the street, of questionable character. 
She's being validated in her life-style by all of the people in her life.  But this knight sees 
something else in her, something beautiful and lovely. He also sees her virtue, and he 
affirms it, over and over again. He gives her a new name -- Dulcinea (sweet or beloved) -- 
a new name associated with a new outlook.  At first, she utterly denies it; her old scripts 
are overpowering. She writes him off as a wild-eyed fantasizer. But he is persistent. He 
makes continual deposits of unconditional love and gradually it penetrates her scripting. It 
goes down into her true nature, her potential, and she starts to respond. Little by little, she 
begins to change her life-style. She believes it and she acts from her new paradigm, to the 
initial dismay of everyone else in her life.  Later, when she begins to revert to her old 
lifestyle, he calls her to his deathbed and sings that beautiful song, "The Impossible 
Dream," looks her in the eyes, and whispers, "Never forget, you're Dulcinea." (The story is 
adopted from an old collection of stories)” 
 

 What do we reflect to others about themselves? And how much does that 
reflection influence their lives? The more we can see people in terms of their unseen 
potential, the more we can use our imagination rather than our biases, with our spouse, 
our children, our co-workers or employees. We can refuse to label them -- we can "see" 
them in new fresh ways each time we're with them. We can help them become 
independent, fulfilled people capable of deeply satisfying, enriching, and productive 
relationships with others.  Goethe taught, "Treat a man as he is and he will remain as he 
is. Treat a man as he can and should be and he will become as he can and should be."  As 
a parish family let us treat everyone not as we see them, but as God sees them.  
Praying for all of us to have fulfilling relationships and wishing you God’s best,   
 

Fr. Shibu Jacob Msfs 

3 Tháng Hai 2019

CHÚA NHẬT LẦN 4 


(Năm C)

ĐỐI XỬ NHỮNG NGƯỜI KHÁC NHƯ THIÊN CHÚA ĐÃ… 
 
Bạn thân mến, 
Cách đây một thời gian có người chia sẻ với tôi rằng cô ấy rất lo lắng về đứa con của mình.  
“Con trai tôi làm tôi phát điên. Hắn dễ tức giận và cứng đầu. Hắn luôn luôn phải làm theo “cách 
của hắn”,  và rồi cuối cùng hắn đổ lỗi cho những người khác khi hắn gặp rắc rối! Tôi không biết 
tôi đang làm sai điều gì, tôi phải là một người mẹ rất tồi”.  
Tôi chắc chắn rằng đó không phải là kinh nghiệm chỉ của một người mẹ. Nó thật tự nhiên để 
chúng ta cảm thấy lo lắng và có trách nhiệm, chúng ta chỉ là con người. Nó rất dễ đóng vai trò 
bảo vệ, nhưng chúng ta cần lắng nghe những mối quan tâm, hỏi ý kiến và liên quan  
mọi người trong việc ra quyết định.  Làm thế nào để chúng ta xử lý các mối quan hệ khó khăn, 
như cha mẹ, Giáo viên, vợ/chồng hay chỉ là người lớn, đối phó với những người trưởng thành 
khác? Điều đầu tiên hãy nhớ rằng mọi người đều có quá khứ.  Một số là nguồn tự hào, và 
những người khác là tốt nhất còn lại là phía sau. Nhưng bất kể quá khứ của họ như thế nào, 
mọi người đều thay đổi và phát triển. Trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, điều quan trọng là phải 
nhận thức được cách chúng ta đối xử với người khác. Chúng ta trong thực tế có đối xử với 
người khác như là Chúa muốn họ được đối xử? 
Chúng ta có thể chọn phản ánh lại cho người khác một cách rõ ràng, không bị biến dạng  
tầm nhìn của bản thân. Chúng ta có thể khẳng định phẩm chất tốt của họ và coi họ là những 
người có trách nhiệm. 
Chúng ta có thể giúp họ viết kịch bản như những đứa trẻ ngoan, thanh thiếu niên độc lập, có 
giá trị trưởng thành và một là cá nhân đáng giá. 
Có lẽ bạn đã quen thuộc với nhạc kịch, Man of La Mancha. Nó thật đẹp, câu chuyện về một 
hiệp sĩ thời trung cổ gặp một người phụ nữ trên đường phố, có tính cách hay nghi vấn.  
Cô ấy được xác nhận theo phong cách sống của mình bởi tất cả những người trong cuộc sống 
của cô ấy. Nhưng hiệp sĩ này thấy một cái gì đó khác ở cô ấy, một cái gì đó đẹp và đáng yêu. 
Anh cũng nhìn thấy đức tính của cô, và anh khẳng định nó, hơn và hơn nữa Anh ta đặt cho cô 
một cái tên mới - Dulcinea (ngọt ngào hoặc yêu dấu) - một tên mới liên quan đến một triển 
vọng mới. Lúc đầu, cô hoàn toàn phủ nhận nó; kịch bản cũ của cô ấy đang áp đảo cô. Cô viết 
cho anh ta như một người tưởng tượng hoang dã. Nhưng anh vẫn cố chấp. Anh ấy vễn liên 
tục đầu tư vào tình yêu vô điều kiện và dần dần nó thâm nhập vào kịch bản của cô. Nó đi sâu 
vào bản chất thật của cô ấy, tiềm năng của cô ấy và cô ấy bắt đầu đáp ứng. Từng chút một, cô 
bắt đầu thay đổi lối sống của cô ấy.  Cô tin điều đó và cô hành động từ mô hình mới của mình, 
đến tinh thần ban đầu của những người khác trong cuộc sống của cô. Sau này, khi cô bắt đầu 
trở lại lối sống củ, anh gọi cô đến chỗ giường chết và hát bài hát thật dễ thương, "The 
Impossible Dream, "nhìn vào mắt cô ấy và thì thầm," Không bao giờ quên, cô là Dulcinea. 
"(Câu chuyện được lấy ra từ một tập truyện cũ) 
Chúng ta phản ánh điều gì với người khác về bản thân? Và cái đó bao nhiêu phản ánh ảnh 
hưởng đến cuộc sống của họ? Chúng ta càng có thể thấy mọi người về những tiềm năng vô 
hình của họ, chúng ta càng có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình hơn là những thành kiến, 
với người phối ngẫu của chúng ta, con cái, đồng nghiệp hoặc nhân viên của chúng ta. Chúng 
ta có thể từ chối dán nhãn cho chúng - chúng ta có thể "nhìn thấy" họ theo những cách mới 
mẻ mỗi lần chúng ta ở bên họ. Chúng ta có thể giúp họ trở thành những người độc lập, hoàn 
thành có khả năng thỏa mãn sâu sắc, tràn đầy và làm việc hiệu quả mối quan hệ với người 
khác. Goethe đã dạy: "Hãy đối xử với một người đàn ông như anh ta và anh ta sẽ vẫn như anh 
ta. Hãy đối xử với một người đàn ông như anh ta có thể và nên và anh ta sẽ trở thành như anh 
ta có thể và nên làm. “ 
 
Như một gia đình giáo xứ chúng ta hãy đối xử với mọi người không phải như chúng ta thấy, 
nhưng như Chúa thấy họ. 
Hãy cầu nguyện cho tất cả chúng ta có được những mối quan hệ trọn vẹn và chúc bạn có 
những điều tốt nhất từ Chúa.  
 
Cha Shibu Jacob MSS
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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 2h15 
chiều. Trong những thời gian này, bạn phải đi qua văn phòng phía trước và đăng nhập. 

 THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Laptop
Điều bắt buộc là con quí vị KHÔNG ĐỂ bất kỳ thực phẩm 
hoặc chất lỏng nào gần máy tính xách tay của mình. Đây là
 nguyên nhân gây tổn thương phổ biến nhất và có thể dễ dàng
 tránh được.

Hãy đảm bảo con quí vị sử dụng máy tính xách tay của họ 
ở nơi khô ráo, an toàn không có đồ uống hoặc thức ăn ở 
gần ngay tại nhà và ở trường.
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Salisbury Inter Soccer Club là một câu lạc bộ bóng đá định hướng gia đình nằm ở Salisbury North. Chúng 
tôi cung cấp bóng đá nữ Junior và hiện đang trong quá trình tìm kiếm các cô gái từ các nhóm tuổi khác nhau 
để tham gia câu lạc bộ của chúng tôi. Chúng tôi có những khả năng sẵn có trong đội hình 7 7, dưới 9 tuổi và 
dưới 11 đội của chúng tôi

Là một câu lạc bộ, chúng tôi cố gắng cung cấp cho trẻ nhỏ cơ hội trải nghiệm bóng đá và khám phá các kỹ 
năng của chúng trong một môi trường vui vẻ và bổ ích.

Câu lạc bộ bóng đá Salisbury Inter cung cấp huấn luyện được công nhận và cơ sở vật chất tuyệt vời cũng 
như một con đường đến giải vô địch quốc gia nữ.

Nếu bạn cần thêm thông tin cho gia đình của bạn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với 
chúng tôi trên siscminiroos66 @ gmail hoặc siscjunencies@gmail.com

Cảm ơn nhiều

Renee Tonani
0437 066 015
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WOOLWORTHS CRICKET BLAST
Junior Blasters – Ages 5-7
Junior Blasters teaches boys and girls of all abilities how to bat, bowl field and catch through exciting game-
based activities with friends.

Join the fun at your local centres:

Mawson Lakes CC, Mawson Lakes Boulevard, Mawson Lakes
Wednesday 6th February, 4:30pm – 5:30pm

North Pines CC, Andrew Smith Drive, Parafield Gardens
Wednesday 6th February, 4:30pm – 5:30pm

Salisbury West CC, Londonderry Ave, Salisbury Downs
Wednesday 6th February, 5:00pm – 6:00pm

For more information and to register, visit www.playcricket.com.au.

Master Blasters – Ages 7-10
Master Blasters is an action-packed program for kids with basic skills, who are ready to play short games of 
cricket in a fun and social setting.

Join the fun at your local centres:

Pooraka Master Blaster Centre, Lindblom Park, Quinliven Road, Pooraka
Tuesday 5th February, 4:30pm – 6:00pm

For more information and to register, visit www.playcricket.com.au.

http://www.playcricket.com.au/
http://www.playcricket.com.au/
http://www.playcricket.com.au/
http://www.playcricket.com.au/
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