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Quí Phụ Huynh thân mến,  
 
Tôi khuyến khích quí vị tạo sự khác biệt cho 
hành trình đọc sách của con em quí vị. Vai trò 
của quí vị như là một người ủng hộ cho con em 
của quí vị Đọc thành công. Nó có tác động trực 
tiếp đến sự dễ dàng và tự tin mà các em theo 
đuổi trong việc đọc và viết.  
Đó là niềm vui và tình yêu của việc chia sẻ một 
cuốn sách hay trên cơ sở hàng đêm, tạo nền 
tảng cho sự thành công trong việc đọc của họ và 
đảm bảo rằng việc đọc được ưu tiên vì nó xứng 
đáng. Đọc sách thường xuyên với một người 
quan tâm mình là nguồn cảm hứng mà tất cả 
các độc giả mong muốn. 
 
Là cha mẹ và người chăm sóc, quí vị tạo bối 
cảnh gia đình để đọc và đặt âm cho cách đọc có 
giá trị. Sợ hãi, lo lắng, căng thẳng và xấu hổ thì 
không có chỗ trong kinh nghiệm đọc. “Tiền 
thưởng” để đọc cùng nhau phải có giá trị trở lại 
đêm này qua đêm khác. Khi đọc cùng nhau là 
thời gian tốt nhất trong ngày của con em quí vị 
và thời gian tốt nhất trong ngày của quí vị, nó 
đáng để tiến lên . Cuốn sách phù hợp truyền 
vào niềm vui, tiếng cười và tình yêu để đi một 
chặng đường dài trong việc tạo ra những độc 
giả suốt đời trong ba mươi năm nhớ lại thời gian 
với niềm vui được rúc vào phòng khách với quí 
vị và cuốn sách yêu thích của họ. 
 
Về phần chúng tôi ở trường, chúng tôi sẽ làm 
phần của chúng tôi. Giáo viên và các nhà lãnh 
đạo sẽ tiếp tục lắng nghe các em đọc ở đây. 
Chúng tôi sẽ tập trung vào dòng chảy. Thật thú 
vị, chúng tôi biết rằng mặc dù một số trẻ em có 
thể không biết một âm thanh hoặc một từ ở đây 
và ở đó, nhưng chúng thực sự có thể đọc. Cách 
tốt nhất để học đọc là đọc. Trẻ em cần chấp 
nhận rủi ro với những từ không quen thuộc để 
tiến bộ. Họ không cần có nhữngáp lực không 
đáng có từ người lớn trong cuộc sống của họ. 
Chúc may mắn! 
 

Sáng nay tại Hội trường, chúng tôi rất thích việc 
học được thực hiện trong năm 4 bởi Cô 
Angeletta và Thầy Pearce/Cô Adams của Lớp 
3/4. Hội đồng trường là một đặc điểm của việc 
học ở đây tại Holy Family. Cha mẹ và các thành 
viên khác trong gia đình và bạn bè, hàng xóm 
luôn được chào đón. Thật vui khi được chào đón 
các trẻ em từ Trung Tâm Mẫu Giáo ELC và các 
giáo viên cùng gia đình họ. 
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Rõ ràng từ bài thuyết trình của họ rằng những 
đứa trẻ đã hòa nhập với nhau rất đẹp trong trò 
chơi “Mobs” của họ. Đây là những nhóm tình 
bạn được hình thành xung quanh mối quan 
tâm và kinh nghiệm chung của họ phát sinh từ 
những sở thích này. Ví dụ, các “Tài Tử người 
Úc”, tất cả đều thích các thú cưng và gia đình 
của mình. Những đứa trẻ đã làm việc cùng 
nhau xây dựng những điều mà chúng nên biết 
ơn trong cuộc sống của chúng. Đặc biệt họ rất 
biết ơn gia đình của họ. 

KERRY WHITE 
Hiệu Trưởng 
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2019

Phụ Huynh và Thân Hữu

Họp Cộng Đồng Trường


Xin đến với chúng tôi vào

Thứ Năm 21 Tháng Hai 

Lúc 2 giờ chiều trong 

Phòng Họp Nhân Viên


Hãy trở thành một phần tử trong 
cộng đồng chúng ta & hãy tham gia


 vào trường


Chào đón tất cả mọi người!
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ĐÃ MỞ CỬA

Vui lòng gọi cho nhân viên thân 
thiện của chúng tôi theo số 
8283 8200 cho bất kỳ câu hỏi 
nào và /hoặc để sắp xếp một 
chuyến tham quan các cơ sở của 
chúng tôi.
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Quí Phụ Huynh thân mến, 

Vào Thứ Năm ngày 14 Tháng 2, chúng tôi đã tổ 
chức ngày Lễ Thánh Valentine. Tôi nghĩ điều quan 
trọng cần lưu ý là ngày này không chỉ là về hoa, kẹo 
sôcôla và thiệp mà là ngày này được đặt theo tên 
của một vị Thánh và tại sao ông trở thành Thánh.  
 
Valentine là một linh mục linh thiêng ở La Mã, người 
cùng với gia đình mình đã giúp đỡ các Kitô hữu bị 
cầm tù dưới thời Claudius 11. Ông bị bắt và được 
hoàng đế gửi đến quận trưởng Rome, người đã cố 
gắng khiến ông từ bỏ đức tin. Khi ông từ chối, ông 
đã bị kết án tử hình. Các cáo buộc là cho kết hôn 
với các cặp vợ chồng và giúp đỡ các Kitô hữu bị 
đàn áp. Thánh Valentine bị xử tử vào ngày 14 Tháng 
2, khoảng năm 270. Giáo Hoàng Julius I được cho 
là đã xây dựng một nhà thờ gần Ponte Mole để 
tưởng nhớ ông.  
 
 Một câu chuyện nổi tiếng về Saint Valentine là khi 
ông bị quản thúc tại gia với Thẩm phán Asterius. 
Trong khi thảo luận về tôn giáo và đức tin với Thẩm 
phán, Valentine đã nói về sự cam kết hiệu lực của 
Chúa Giêsu. Thẩm phán ngay lập tức đưa Valentine 
và đức tin của ông vào thử nghiệm.  
 
Thánh Valentine được cho gặp cô con gái mù của 
thẩm phán và bảo ông phải phục hồi thị lực của cô. 
Nếu ông thành công, thẩm phán tuyên bố sẽ làm bất 
cứ điều gì cho Valentine. Đặt tay lên mắt cô, 
Valentine khôi phục tầm nhìn của cô con gái.  
 
Thẩm phán Asterius đã khiêm tốn và tuân theo các 
yêu cầu của Valentine. Asterius đã phá vỡ tất cả các 
thần tượng xung quanh nhà của mình, nhịn ăn trong 
ba ngày và được rửa tội, cùng với gia đình và toàn 
bộ gia đình có 44 thành viên. Thẩm phán bấy giờ đã 
theo đạo Kitô và                       sau đó giải phóng tất 
cả các tù nhân Kitô giáo của mình.  
 
Saint Valentine là Thánh bảo trợ của các cặp vợ 
chồng gắn bó, những người nuôi ong, những đôi trai 
gái yêu nhau, động kinh, ngất xỉu, chào hỏi, hôn 
nhân hạnh phúc, tình yêu, người yêu, bệnh dịch, du 
khách và những người trẻ tuổi. Ông được đại diện 
trong hình ảnh với chim và hoa hồng.  
 
 (Từ Công Giáo Trực Tuyến) 

 
 

Louise Svensdotter  

Là Điều phối viên về Lễ Bí Tích của Giáo xứ 
Salisbury và làm việc với Trường Holy Family và 
cùng hai trường giáo xứ khác của chúng tôi, 
Thomas More và Saint Augustine, làm việc với các 
học sinh để cử hành các Lễ Bí Tích Hòa Giải, Thêm 
sức và Bí Tích Thánh Thể. 
Cô Louise sẵn sàng nói chuyện với quí phụ huynh 
vào mỗi Thứ Năm từ 8.50 sáng trong sân trường về 
Chương Trình Bí Tích. 
 
Thánh lễ, Cầu Nguyện Buổi Sáng và Lễ Phụng 
Vụ 
 
Thánh lễ, Thứ Năm, ngày 21 Tháng Hai, lúc 11:30 
sáng , Lớp 5/6HM & 5/6AE 
Cầu nguyện buổi sáng,  Thứ Ba ngày 19 Tháng Hai, 
lớp 4BP lúc 9 giờ sáng trong Lớp học 

 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 address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob msfs  PP 
  Fr Saminathan (Sam) Arockiasamy  
  Fr A Vimalraj 
  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 

        
 

17th February 2019 
 

SIXTH 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 

         

SALISBURY PLENARY GATHERING 
Sunday 17 February 2019: 2pm-5pm 

Family Centre, Salisbury Parish 
 

Dear Friends,  
 

 This weekend we gather as a parish to formulate a response to “What do you 
think God is asking of us in Australia at this time?” I feel it is a tremendous task, I do 
not know how you are feeling about it. I am in awe; as we come together to pray, to 
dialogue, to listen and be transformed. What excites me more is the fact that we are 
going to be together. I was reminded of a wonderful story as to how God works in our 
lives.    
 

 Wishing to encourage her young son’s progress on the piano, a mother took 
her boy to a Paderewski concert. -Ignacy J. Paderewski (1860-1941) was a polish 
composer, politician, statesman and spokesman for polish independence, who was 
known for his concerts- After they were seated, the mother spotted a friend in the 
audience and walked down the aisle to greet her.  Seizing the opportunity to explore 
the wonders of the concert hall, the little boy rose and eventually explored his way 
through a door marked “NO ADMITTANCE.”  When the house lights dimmed and 
the concert was about to begin, the mother returned to her seat and discovered that 
the child was missing.  Suddenly, the curtains parted and spotlights focused on the 
impressive Steinway on stage.  In horror, the mother saw her little boy sitting at the 
keyboard, innocently picking out “Twinkle, Twinkle Little Star.”  At that moment, the 
great piano master made his entrance, quickly moved to the piano, and whispered in 
the boy’s ear, “Don’t quit. Keep playing.”  Then leaning over, Paderewski reached 
down with his left hand and began filling in a bass part. Soon his right arm reached 
around to the other side of the child and he added a running obbligato.  Together, the 
old master and the young novice transformed a frightening situation into a 
wonderfully creative experience.  The audience was mesmerized.  That’s the way it is 
with God (Source:http://www.truthorfiction.com/rumors/p/paderewski.htm Whether 
the story itself is true or not, the point made by the story is nonetheless readily 
apparent.)  
 

 What we can accomplish on our own is hardly noteworthy.  We try our best, 
but the results aren’t exactly graceful flowing music.  Do not be afraid to explore the 
unknown, like the little boy. But with the hand of the Master, our life’s work truly can 
be beautiful.  When you walk into the Family Centre for the Plenary gathering, we 
need not have all the right answers and solutions. But as you walk in, listen carefully 
and share your stories. You can hear the voice of the Master, whispering in your ear, 
“Don’t quit. Keep playing.” Feel His loving arms around you.  Know that His strong 
hands are there helping you turn your feeble attempts into true masterpieces.  
“Remember, God doesn’t call the equipped, He equips the called “. And He’ll always 
be there to love and guide you on to great things.  All are welcome to this gathering 
and every opinion is significant, as every note to the symphony.  We allow God to put 
his arms around us and keep playing, the master will create the great orchestra and 
that is the reason why we gather today.  Wishing you all a great time of reflection and 
transformation as one church; the Body of Christ.  
 

Warmly inviting each of you to the Family Centre this Sunday afternoon,  
 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs 
 

17 Tháng Hai 2019

CHÚA NHẬT LẦN SÁU TRONG GIỜ THƯỜNG LỆ 

(Năm C)

Bạn thân mến, 
Cuối tuần này, chúng ta tập hợp như một giáo xứ để trả lời câu”Bạn nghĩ rằng Chúa 
đang yêu cầu chúng ta làm gì cho nước Úc vào thời điểm này?” Tôi cảm thấy đó là 
một nhiệm vụ to lớn, tôikhông biết cảm giác của bạn về nó như thế nào.  
Tôi ngạc nhiên; khi chúng ta đến với nhau để cầu nguyện, để đối thoại, lắng nghe và 
được biến đổi. Điều làm tôi phấn khích hơn là thực tế là chúng ta được ở bên nhau.  
Tôi đã được nhắc về một câu chuyện tuyệt vời về cách thức hoạt động của Thiên 
Chúa trong cuộc sống chúng ta.  
Với mong muốn khuyến khích con trai nhỏ của mình tiến bộ trên đàn piano, một bà mẹ 
đã đem con trai của bà đến dự một buổi hòa nhạc Paderewski. -Ignacy J. Paderewski 
(1860-1941) được đánh bóng như một nhà soạn nhạc, một chính trị gia, chính khách 
và phát ngôn viên cho nền độc lập được biết đến với các buổi hòa nhạc của ông ấy-  
Sau khi họ ngồi, người mẹ phát hiện ra có một người bạn trong đám khán giả và bà 
bước xuống lối đi để chào cô. Nắm bắt cơ hội khám phá kỳ quan của phòng hòa nhạc, 
cậu bé đã đứng dậy và cuối cùng khám phá con đường của mình thông qua một cánh 
cửa được đánh dấu là “MIỄN VÀO”.  
Khi đèn mờ đi và buổi hòa nhạc sắp bắt đầu, người mẹ trở về chỗ ngồi của mình và 
phát hiện ra rằng đứa trẻ đã mất tích.  
Đột nhiên, tấm màn được tách ra và ánh đèn sân khấu tập trung vào ấn tượng 
Steinway trên sân khấu. Trong nỗi kinh hoàng, người mẹ nhìn thấy cậu con trai nhỏ 
của mình đang ngồi bên bàn phím, hồn nhiên chơi bài Twinkle Twinkle Little Star. Tại 
thời điểm đó, bậc thầy piano vĩ đại bước vào, nhanh chóng di chuyển đến piano và thì 
thầm bên tai cậu bé, “Đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục chơi”. Sau đó nghiêng người, 
Paderewski với xuống bằng tay trái và bắt đầu lấp đầy phần chơi bass. Chẳng mấy 
chốc cánh tay phải của ông đã chạm xung quanh sang phía bên kia của đứa trẻ và 
ông tiếp tục đàn obbligato . Cùng nhau, một ông thầy già chuyên nghiệp và một người 
trẻ non nớt đã biến ra thành một sáng tạo tuyệt vời. Khán giả đã bị mê hoặc.  
Nó chính là như thế đối với Chúa 
(vào:http//www.truthorfiction.com/rumors/p/paderewski.htmlm  
câu chuyện có thật hay không, quan điểm của câu chuyện dù sao cũng rõ ràng dễ 
dàng)  
Những gì chúng ta có thể tự mình thực hiện hầu như không đáng chú ý. Chúng ta cố 
gắng hết sức nhưng kết quả không là dòng nhạc duyên dáng. Đừng ngại khám phá 
những gì không biết  
giống như cậu bé. Nhưng với bàn tay của Bậc Thầy, cuộc sống của chúng ta thực sự 
có thể trở nên xinh đẹp.  Khi bạn bước vào Trung Tâm Gia Đình để họp mặt toàn thể, 
chúng ta không cần phải có tất cả các câu trả lời và giải pháp đúng. Nhưng khi bạn 
bước vào, hãy lắng nghe cẩn thận và chia sẻ những câu chuyện của bạn. Bạn có thể 
nghe thấy giọng nói của Người Thầy, thì thầm vào tai bạn, Đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục 
chơi!. Hãy cảm nhận vòng tay yêu thương của Người ấy quanh bạn. Hãy biết rằng sự 
mạnh mẽ của đôi tay Ngài đang giúp bạn biến những nỗ lực yếu đuối của bạn thành 
những kiệt tác thực sự. 
Hãy nhớ rằng, Chúa không gọi là người được trang bị, Ngài trang bị cho người được 
gọi. Và Ngài sẽ luôn luôn ở đó để yêu thương và hướng dẫn bạn đến với những điều 
tuyệt vời. Tất cả đều được chào đón để thu thập và mọi ý kiến đều có ý nghĩa, như 
mọi nốt nhạc cho bản giao hưởng. Chúng ta cho phép Chúa đặt vòng tay ôm lấy 
chúng ta và tiếp tục chơi, người thầy sẽ tạo ra dàn nhạc tuyệt vời và đó là lý do tại sao 
chúng ta tập hợp ngày hôm nay.  

Chúc các bạn có một thời gian tuyệt vời để suy ngẫm và biến đổi như một hội thánh; 
Thân thể của Chúa Kitô.  
Nhiệt liệt mời mỗi bạn đến Trung Tâm Gia Đình vào chiều Chúa Nhật này, 
 
Cha Shibu 
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THI BƠI SAPSASA Thứ Sáu 1 Tháng Ba

THÁNH LỄ TRƯỜNG - Thứ Tư Lễ Tro Thứ Tư 6 Tháng Ba

NGHỈ LỄ - Adelaide Cup Thứ Hai 11 Tháng Ba

THI BƠI GIỮA CÁC TRƯỜNG CÔNG GIÁO Thứ Tư 13 Tháng Ba

NGÀY HÒA HỢP Thứ Sáu 22 Tháng Ba

HỘI THẢO PHỤ HUYNH VỀ IT Thứ Ba 26 Tháng Ba

T20 CRICKET BLAST Thứ Sáu 29 Tháng Ba

NGÀY THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG Thứ Sáu 5 Tháng Tư(12 - 4 giờ chiều)

HỌP PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN Thứ Hai 8 Tháng Tư

HỌP PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN Thứ Ba 9 Tháng Tư

HỌP PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN Thứ Tư 10 Tháng Tư

HỌP PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN Thứ Năm 11 Tháng Tư

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ 1 Thứ Sáu 12 Tháng Tư lúc 3 giờ chiều

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

Book club orders are due: 
Friday 15th March 2019.

Câu lạc bộ sách Scholastic - đã Phát hành bản 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
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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

Đồng phục thể thao mùa hè 
Nam và Nữ 

Áo thun sọc đỏ trắng HF 
Quần ngắn đen với sọc của HF 

Và vớ trắng của HF 

Female Formal Summer 
Holy Family Summer Dress

White HF ankle socks

Đồng Phục Second-hand 

Các Đồng Phục Second-hand được chấp nhận để bán trong 
Phòng Bán Đồng Phục. Chúng tôi không thể chấp nhận bán lại 
các mặt bị rách, đánh dấu, mờ hoặc nhuộm màu. 

Các mặt hàng không được chấp nhận để bán sẽ được tặng 
hoặc hủy bỏ. 

Trong Học Kỳ 
1

Đồng phục 
mùa hè phải 
được mặc 

cùng nón đội 

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

Học Kỳ 2 Trình Bà
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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 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 2h15 
chiều. Trong những thời gian này, bạn phải đi qua văn phòng phía trước và đăng nhập. 

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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The School Dental Service is a Child Dental Benefits Schedule provider. 
 

Call us now for an appointment! 
 

Your local clinic is:  
Phone:  

www.sahealth.sa.gov.au/sadental 
 

 

 
 

                               

                     

                                                                                                                                                   

 

   

 

 

 

 

 

 

Keep your kids smiling 

SA Dental Service 
 

 
Dental care is FREE for ALL babies, preschool and most children under 18 years 

at School Dental Service clinics. 
The School Dental Service is a Child Dental Benefits Schedule provider. 

 
Call us now for an appointment! 

 
Your local clinic is: Salisbury Community Dental Clinic 

Phone: 8250 9254 
www.sahealth.sa.gov.au/sadental 

 

 Hãy Giữ Nụ Cười Trên Con Em Quí Vị 

 Chăm sóc nha khoa MIỄN PHÍ cho TẤT CẢ các em bé, trẻ mẫu giáo và hầu hết 
trẻ em dưới 18 tuổi tại các phòng khám Dịch vụ Nha khoa của Trường. 

Dịch vụ Nha khoa của Trường là dịch vụ cung cấp Lịch trình Quyền lợi Nha khoa 
cho Trẻ em. 

Xin gọi chúng tôi để làm hẹn 
Phòng khám địa phương của bạn tại: Salisbury Community Clinic  

 Điện thoại: 82 50 9254  
www.sahealth.sa.gov.au/sadental 
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Lời mời tham quan của Hiệu Trưởng

Thomas More College hiện đang chấp nhận đăng ký 
cho các Lớp 7 & 8 vào năm 2020

tuy nhiên số chổ có giới hạn.
Chúng tôi mời bạn và gia đình của bạn gặp Hiệu 
Trưởng của chúng tôi, Andrew Balkwill, để khám 

phá cách chúng tôi thách thức học sinh của mình Học 
Hỏi thêm, Sống nhiều hơn và Trở nên nhiều hơn.

Ngày tham quan:
Thứ Bảy ngày 23 Tháng Hai

Trang web để đăng ký - tmc.catholic.edu.au

http://tmc.catholic.edu.au
http://tmc.catholic.edu.au
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HÃY CHO RA MỘT CÚ ĐÁ THẬT SỰ CHO 
KỲ NGHỈ HOLIDAYS TỚI!!!

Bạn đang tìm kiếm một cái gì đó mới và thú vị để đưa vào thời khóa biểu kỳ nghỉ học tiếp theo của bạn? 
Chà, đừng tìm đâu xa vì chương trình Chăm Sóc cho Kỳ nghỉ tới sẽ là LITTLE NINJAS chính là thứ mà 
bạn đang tìm kiếm !!

Tại Next Gen, chúng tôi làm việc trong thời gian nghỉ của các trường, điều hành các chương trình khác 
nhau dựa trên chống bắt nạt, nguy hiểm lạ và tự vệ cơ bản. Trong những ngày nghỉ học, chúng tôi tổ chức 
một chương trình nghỉ lễ độc đáo, thú vị và năng động cho các nhóm Chăm Sóc Kỳ Nghỉ trên toàn tiểu 
bang.
Chúng tôi đến với bạn và mang theo một loạt các công cụ hỗ trợ đào tạo khác nhau cùng với chúng tôi để 
tạo ra các sự trải nghiệm phòng thu Võ thuật mà không cần rời khỏi sân trường! Sau đó chúng tôi sẽ 
hướng dẫn các em thông qua một phiên tương tác thú vị bao gồm các trò chơi, bài tập xây dựng đội 
nhóm, diễn tập an toàn và tự vệ. Chương trình kéo dài trong 45 phút và không ngừng phấn khích.

Chương trình nghỉ lễ LITTLE NINJAS là một khóa học tiến bộ. Chúng tôi có sẵn một số mô-đun khác 
nhau, điều đó có nghĩa là bạn có thể đưa LITTLE NINJAS vào thời gian khóa biểu của mình mỗi dịp lễ 
và vẫn đảm bảo sự phấn khích tương tự.
Khóa học được tính ở mức thấp $8 mỗi trẻ em, với mức phí tối thiểu là 20 trẻ em.
Chúng tôi hiện đang nhận đăng ký và mời bạn tham gia !!!
Để biết thêm thông tin hoặc đặt chỗ, xin vui lòng gọi 1300 656 065.

Chúng tôi mong được tham gia các cú đá với bạn sớm.

https://translate.google.com.au/community?source=mfooter
https://translate.google.com.au/community?source=mfooter

