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Mến gửi các bậc Phụ Huynh, Người Chăm Sóc, 
Nhân Viên và Học Sinh 

Thứ Sáu tuần trước, trường đã đảm nhận một 
cấp độ tổ chức khác nhau trong ngày. Nhà 
trường đã cải tổ trong ba ngôi nhà học tập theo 
nhóm theo chiều dọc (Lớp Recetion - Lớp 6): 
11 Nhà của Pope John Paul  
Nhà của St Vincent de Paul 
Nhà cuả Mary McKillop 

Nhà của St Vincent de Paul và Nhà của Mary 
McKillop ở lại trường và sau khi hội tham gia 
vào một loạt các hoạt động làm nổi bật ba trụ cột 
của chúng tôi về Bản Sắc Công Giáo, Sư Phạm 
và Sinh Thái. Phản hồi từ các học sinh và nhân 
viên sau các hoạt động này thật là tuyệt vời. 

Một cách riêng biệt, Nhà Giáo của Pope John 
Paul 11 (Từ Reception - Lớp 6) nhảy lên một 
chiếc xe buýt và đi đến Hội Fringe để xem buổi 
biểu diễn múa rối của” Escape from Trash 
Mountain” trong May Wirth Tent trong “Gluttony”, 

nằm ở East Parklands. Tôi rất vui khi được tham 
gia nhóm cùng với các giáo viên và phụ huynh 
cung cấp sự giám sát cho con cái chúng ta. 
Sau buổi biểu diễn, chúng tôi đi bộ cẩn thận khi 
một nhóm băng qua North Terrace vào Vườn 

Bách Thảo để ăn trưa và tận hưởng khung cảnh 
tuyệt đẹp của sự kết hợp của ao, các bụi  cây và 
cây cối. 

Tôi thích có các phụ huynh trong nhóm với 
chúng tôi vì chúng tôi có thể tương tác với trẻ 
em và tận hưởng trải nghiệm cùng nhau. 

Xin chúc mừng tất cả mọi người vào một ngày 
tuyệt vời như vậy! 

Hội Đồng Trường 2019 

Vào tối thứ ba, chúng tôi đã tận hưởng một cuộc 
họp tuyệt vời khi Trường báo cáo với phụ huynh 
về các sự kiện của Năm học 2018. Bạn có thể 
đọc các báo cáo này có trong Blog Hiệu trưởng 
của tôi trên Trang web của Trường hoặc nhấp 
vào liên kết Báo cáo AGM Bấm vào đây. 

Hội đồng trường năm 2019 sẽ bao gồm: 

David Garrick; 
Norma Gray; 
Amos Davies; 
Rebecca Temelkoski; 
Sandra Matthews; 
Allana Bressanelli; 
Ranjit Kaur. 

Hội đồng trường sẽ họp lần đầu tiên vào tuần tới 
để xem xét một loạt các vấn đề liên quan đến sự 
phát triển trong tương lai của trường. Tôi chúc 
mừng các thành viên về cuộc hẹn của họ và 
cảm ơn vì sự hào phóng của họ. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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BUỔI HỌP GIỮA PHỤ HUYNH / GIÁO VIÊN / HỌC SINH 
 
Kính gửi Phụ Huynh / Giám Hộ, 
 
Buổi họp gữa Phụ Huynh / Giáo Viên / Học Sinh sẽ được tổ chức từ Thứ Hai 8 đến Thứ Năm 11 Tháng Ba, năm 
2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về sự tiến bộ của con em mình với giáo viên. Học sinh được khuyến 
khích có mặt tại cuộc họp. 
 
Xin lưu ý rằng do một số giáo viên sẽ vắng mặt trong tuần 11 để tham gia Hành Trình Học Tập tại Phần Lan, một 
số cuộc họp sẽ được tổ chức vào tuần trước đó. 
 
Có hệ thống trực tuyến để phụ huynh đăng ký cho cuộc họp giữa Phụ Huynh / Giáo Viên. Đăng ký sẽ được mở từ 
ngày 12 Tháng Ba và cũng sẽ bao gồm thông dịch viên tiếng Việt hoặc tiếng Khmer (tùy vào tình trạng sẵn có). 
 
Phỏng vấn khoảng 15 phút và giờ có giới hạn. Nếu quí vị cần thêm thời gian cụ thể với giáo viên, xin sắp xếp một 
cuộc họp riêng biệt bằng cách liên hệ với giáo viên của con em quí vị. 
 
Đăng ký phải được làm trước ngày Thứ sáu 29 Tháng Ba lúc 3.30 chiều, đăng ký sau đó sẽ được đóng lại. 
 
Nếu quí vị không thể vào mạng đăng ký tại nhà, thì quí vị có thể vào văn phòng trường và sẽ có người giúp quí vị 
đăng ký. Để đăng ký phỏng vấn với giáo viên lớp xin vào mạng: www.holyfamily.catholic.edu.au và bấm School 
Interview. 
 

 
Rất đơn giản quí vị đánh vào as9dx và bấm "Go" 
 

 
Điền vào chi tiết của quí vị 
 
 
 
Chọn giáo viên mà quí vị muốn gặp 
 
 
 
Chọn giờ cho cuộc phỏng vấn.  Vui lòng kiểm tra ngày cẩn thận vì một số giáo viên sẽ được tổ 
chức vào tuần 10 thay vì tuần 11. 
 

 
Khi quí vị đã bấm vào chữ FINISH, máy tự động lập tức sẽ gửi email cho quí vị về ngày giờ mà quí vị 
đã chọn... Nếu quí vị không nhận được email ngay sau đó– thì xin quí vị kiểm soát lại trong họp 
thư junk mail của mình VÀ chắc chắn rằng quí vị viết đúng các chữ về địa chỉ email của quí vị. 
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Sau nhiều buổi tập sáng sớm, đội bơi của chúng tôi đã có cơ hội đại diện cho  chính họ và trường học của 
họ ở các quận Para và các trường Công Giáo. Trong tuần thứ 6 trong một lễ hội hóa trang do nhiệt độ cực 
cao vào tuần thứ 5, các học sinh đã thể hiện bản thân mình một cách đáng ngưỡng mộ tại hồ bơi 
Salisbury. Học sinh đã thi đấu với các trường khác trong nhiều khoảng cách và bơi sắp để giành được một 
vị trí trong đội quận Para. Tất cả các vận động viên bơi lội nên tự hào về những nỗ lực của họ, nhưng một 
đề cập đặc biệt đến Kristina Tai, Lily Garrick, Gowtham Gurumoorthy và Damien Huynh đã được chọn và 
sẽ thi đấu tại Marion vào ngày 28 tháng 3. Chúng tôi chúc họ những điều tốt nhất. 

Vào Thứ Tư ngày 13 Tháng Ba, một nhóm gồm 15 học sinh đã được chọn để đại diện thi bơi cho Holy 
Family tại Hồ Bơi của Trường Đại Học Magill cho lễ hội trường các Trường Công Giáo. Một lần nữa, có 
một số màn trình diễn tuyệt vời và các học sinh thể hiện mình trong một trang viên xuất sắc. Chúng tôi 
muốn đề cập đặc biệt đến Joseph Italiano, học sinh Lớp 3 đơn độc của chúng tôi, người đã cống hiến hết 
mình, cũng như một số học sinh hứa hẹn cho chúng tôi trong những năm tới. Học sinh cuối cấp của chúng 
tôi rất xuất sắc, đứng thứ hai trong cuộc thi mở rộng và tiếp sức Lớp 6. Kristina Tai chỉ bỏ lỡ nhà vô địch chỉ 
với 4 giây lần đầu tiên và Lily Garrick cũng về nhà với một số giây và một phần ba. 

Một lần nữa xin chúc mừng các học sinh sau đã đây đại diện cho trường thi đấu. 

Daniel Pearce & Leanne Cooymans 

SAPSASA CATHOLIC SCHOOLS
Evie Hawkes Lily Garrick Damien Huynh Evie Hawkes Olivia Jankowski Damien Huynh

Nicky-Rose 
Italiano

Hannah 
Williamson

Georgiana 
Saridakis

Nicky-Rose 
Italiano

Georgiana 
Saridakis

Eric Tran

Shylah Potter Cam Benvegnu Gowtham 
Gurumoorthy

Shylah Potter Gowtham 
Gurumoorthy

Djaran Goldsmith-
Pardon

Eric Tran Ethan Tran Luka Petrov Lily Garrick Ethan Tran

Kristina Tai Liam Stam Mathewos Mamu Kristina Tai Samuel Garrick

Celine Huynh Ryan Tai Aymen Al-aaraji Ryan Tai

Thi Bơi - Giữa các Trường Tiểu Học Nam Úc & Các Trường Công Giáo 
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NGÀY THỂ THAO 2019

Thứ Sáu 5 Tháng Tư 

12 - 3.30 chiều 

Ăn trưa tại nhà.  Mặc đồng phục thể thao và 
đến trường lúc 12 giờ trưa.  Thoa kem chống 

nắng,đội mũ và đem theo bình nước uống.

Trưởng Đội Thể Thao cho 2019
TRAVERS Mathewos and Celine

O’SULLIVAN Eric and Grace

FRANKLIN Solomon and Thao

O’LOUGHLIN Liam and Yshi
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INTERNATIONAL COMPETITIONS AND ASSESSMENTS FOR SCHOOL 2019 
 
If you wish your child/ren to participate in ICAS - International Competitions and Assessments for School 2019 
please complete the form below.  Please return the registration form to the office with the entry fee/s by Friday 
29 March 2019.   

Please note that this is only for students in Year 2 upwards  
Digital Technologies is only for Student in Year 3 upwards 

 
I give permission for my child to participate the ICAS—International Competitions and Assessments for School 
2019. 
 
Student Name: ______________________________________________ 
 
Class: _______________ 
 
Year level: _______________ 
 
Parent name:   ______________________________________________ 
 
 

 Subject Test Date Entry Fee 

 Digital Technologies Tuesday 3 September $14.50 

 Science Thursday 5 September $14.50 

 Spelling Thursday 12 September $14.50 

 English Tuesday 17 September $14.50 

 Mathematics Thursday 19 September $14.50 

 
 

Registration and payment may also be completed through the 
QKR app. 

 
 

 
 

 
 

CUỘC THI QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC 2019 
 

Nếu quí vị muốn con em quí vị tham gia ICAS - Cuộc Thi Quốc Tế và Đánh Giá cho Các Trường Học 2019, 
xin điền vào mẫu dưới đây. Vui lòng gửi lại mẫu đăng ký cho văn phòng trường với lệ phí cho cuộc thi trể nhất 

vào Thứ Sáu ngày 29 Tháng Ba năm 2019. 
 

Xin lưu ý rằng điều này chỉ dành cho học sinh từ Lớp 2 trở lên 
CôngNghệ Kỹ Thuật Số chỉ dành cho học sinh từ Lớp 3 trở lên 

 
Tôi cho phép con tôi được tham gia ICAS - Cuộc Thi Quốc Tế và Đánh Giá, năm 2019. 

 
 

Tên Học Sinh: ______________________________________________ 
 
Lớp: _______________ 
 
Cấp Lớp: _______________ 
 
Tên Phụ Huynh:   ______________________________________________ 
 

 Môn Thi Ngày Thi Lệ Phí 

 Digital Technologies Thứ Ba 3 Tháng Chín $14.50 

 Science Thứ Năm 5 Tháng Chín $14.50 

 Spelling Thứ Năm 12 Tháng Chín $14.50 

 English Thứ Ba 17 Tháng Chín $14.50 

 Mathematics Thứ Năm 19 Tháng Chín $14.50 

 
 

Đăng Ký và trả lệ phí có thể hoàn thành thông qua 
 ứng dụng QKR. 
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TIN TỪ APRIM
THỨ TƯ LỄ TRO 

Thứ Tư tuần trước, 4 Tháng Ba đánh dấu sự 
khởi đầu của Mùa Chay. 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi Mùa Chay là thời 
gian của ân sủng.  
“Sau hơn 40 ngày, chúng ta được mời trải 
nghiệm lại chiến thắng của lòng thương xót 
về điều đó sẽ nghiền nát chúng ta hoặc giảm 
xuống một thứ gì đó của chúng ta không 
xứng đáng với phẩm giá của chúng ta là 
những đứa con của Chúa.” 

Dưới đây là một số sự thật về Mùa Chay 

Mùa Chay là khoảng thời gian bốn mươi ngày 
trước lễ Phục Sinh. Nó bắt đầu vào Thứ Tư Lễ 
Tro, ngày 4 Tháng Ba, nơi các linh mục đánh 
dấu vào trán của các Kitô hữu bằng tro  như một 
lời nhắc nhở rằng chúng ta được tạo ra từ bụi 
đất, và chúng ta sẽ trở về bụi đất.  
 
Trong Mùa Chay, chúng ta theo Chúa Giêsu từ 
chức vụ khi trưởng thành của mình qua sự đau 
khổ trong Tuần Thánh và bị đóng đinh và chết 
vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Mùa Chay kết thúc 
vào ngày 20 Tháng Tư, đây là một ngày trước lễ 
Phục Sinh. Ngày hôm sau chúng ta mừng lễ 
Phục Sinh của Jesus vào Chúa Nhật Phục Sinh.  
 
Mùa Chay bắt nguồn từ những ngày đầu tiên 
của Giáo Hội là thời gian chuẩn bị cho lễ Phục 
Sinh, khi các tín hữu tái xác nhận và khi cải đạo 
được hướng dẫn trong đức tin và chuẩn bị cho 

phép báp têm. 
 
Bằng cách quan sát bốn mươi ngày Mùa Chay, 

cá nhân Kitô hữu bắt chước Chúa Jesus rút vào 
hoang địa trong bốn mươi ngày. 

Mùa Chay là thời gian sám hối và ăn chay vì mỗi 
Kitô hữu tập trung vào mối quan hệ cá nhân của 
mình với Thiên Chúa. Đó là thời gian mà các 
Kitô hữu nhớ đến lễ rửa tội của họ, khi Chúa 
Giêsu rửa sạch tội lỗi của chúng ta, cho chúng 
ta sự sống mới để ăn mừng trong chiến thắng 
của Chúa Nhật Lễ Lá và vinh quang Phục Sinh. 

Trong hầu hết các nhà thờ, các đồ trang trí có 
màu tím, màu hoàng gia, để chuẩn bị cho Vua.. 

Masses, Liturgies & Morning Prayer 

Thứ Năm 21 Tháng Ba, Thánh Lễ, lúc 11:30 
sáng trong tại Trung Tâm của Lớp 3JM & IB 

Thứ Năm 21 Tháng Ba, Lễ Phụng Vụ của REQ  
lúc 9 giờ sáng trong Lớp học. 

Thứ Tư 20 Tháng Ba, Cầu NGuyện Buổi Sáng 
lúc 9 giờ sáng trong Lớp học. 

Michael Urdanoff 
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 March 2019 
 

 SECOND SUNDAY OF LENT 
 

(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 

 

SACRAMENT OF ANOINTING OF THE SICKSACRAMENT OF ANOINTING OF THE SICKSACRAMENT OF ANOINTING OF THE SICKSACRAMENT OF ANOINTING OF THE SICK    
Dear Friends,  
 

 On Saturday, 23rd March we will all gather in the parish for a Healing Mass 
for the anointing of the sick. There is probably no sacrament more misunderstood 
than the Sacrament of Anointing of the Sick. And it likely goes back to the time when 
it was called Extreme Unction—the Last Rites.  When a Catholic is very sick, the 
Church anoints the person with oil in a special ritual of healing called Anointing of 
the Sick. In the past, this sacrament was often kept strictly for those close to death. In 
more recent years the Church has encouraged greater use of this sacrament for illness 
which is not necessarily life-threatening. As with all the sacraments, this anointing 
has significance for the whole Church. Instituted by Christ, this sacrament reminds us 
of our call to wholeness and our call to be a sign of salvation to the world. Wherever 
there is brokenness, we are to be instruments of Christ's healing touch.  In the light of 
Vatican II and drawing from the Catechism of the Catholic Church, the Sacrament of 
the Anointing of the Sick is administered both to the dying and to those who are 
gravely ill or are about to undergo a serious operation, for the recovery of their health 
and for spiritual strength. It is a ritual of healing appropriate not only for physical but 
also for mental and spiritual sickness.  "Is anyone sick among you? Let him bring in the 
"priests" of the church and let them pray over him." – James-5:14 
 

 The sacrament consists of readings from the Scriptures, the laying on of hands, the 
blessing of the oil and the anointing on the forehead and hands, the communal recitation of the 
Lord’s Prayer, and the dismissal. If the sick person is able to receive Communion, the 
Eucharist may be offered just after the Lord’s Prayer.  Only a priest can validly 
administer it. It can be received by any baptised person who has reached the age of 
reason and is on account of sickness or age in danger of death. Its effect is the 
strengthening of the soul, often of the body as well, and in the necessary conditions 
remission of sins. This rite is one way in which the Church continues the healing 
ministry of Jesus. The healing offered by this anointing is forgiveness of sins, hope 
and inner peace, sometimes physical healing, and an assurance of God's steadfast 
care, even in death.   
 

 If circumstances allow, the Sacrament of Reconciliation should be celebrated 
with the sick person prior to the Sacrament of Anointing. If not, there is a brief 
penitential rite within the introductory prayers.  It is ideal if the family of the sick 
person can gather for this ritual. If done in a hospital, the staff also may be invited to 
participate. The presence of others assures us that the Church is present in prayer. If 
such presence is not possible, the sacrament can be administered with just the sick 
person and the priest present.  A person may be anointed during any weekday Mass 
before surgery or medical treatment, and at other times by request to a priest.  
Warmly welcoming you all to celebrate this sacrament as a community and to pray 
for each other.    
 

Blessings and Peace 
 
 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs 
(This article is adopted from the websites of Catholic Archdiocese of Adelaide and Franciscan 
Media:http://www.adelaide.catholic.org.au/our-faith/sacraments/anointing-of-the-sick 
https://www.franciscanmedia.org/sacrament-of-anointing-of-the-sick/)  
 

PHÉP BÍ TÍCH SỰ SỨC DẦU CHO NGƯỜI BỆNH 

Bạn thân mến, 
Vào Thứ Bảy, ngày 23 Tháng Ba, tất cả chúng ta sẽ tập trung tại giáo xứ để tham dự 
Thánh Lễ Chữa Lành cho sự xức dầu của người bệnh. Có lẽ không có bí tích nào bị hiểu 
lầm nhiều hơn hơn Bí Tích Xức Dầu cho Bệnh Tật. Và nó có thể quay trở lại thời điểm Nó 
được gọi là Cực Đoan, Các Nghi Thức Cuối Cùng. Khi một người Công giáo bị bệnh 
nặng, 
Nhà thờ xức dầu cho người bằng một nghi thức chữa bệnh đặc biệt gọi là Xức dầu cho 
người Bệnh. Trong quá khứ, bí tích này thường được giữ nghiêm ngặt cho những người 
cận kề với cái chết. Trong những năm gần đây, Giáo Hội đã khuyến khích sử dụng bí tích 
này cho bệnh tật mà không nhất thiết là nguy hiểm đến tính mạng. Như với tất cả các bí 
tích, việc xức dầu này có ý nghĩa đối với toàn thể Giáo Hội. Được thiết lập bởi Chúa Kitô, 
bí tích này nhắc nhở chúng ta về lời kêu gọi trọn vẹn và lời kêu gọi của chúng ta là dấu 
hiệu cứu rỗi thế giới. Bất cứ nơi nào có sự tan vỡ, chúng ta phải là công cụ của sự chữa 
lành của Chúa Kitô. Trong ánh sáng của Vatican II và rút ra từ Giáo lý Giáo hội Công giáo,  

Bí tích Sự xức dầu của Bệnh được quản lý cho cả người sắp chết và những người đang  
bệnh nặng hoặc sắp trải qua một hoạt động nghiêm trọng, để phục hồi sức khỏe của họ  
và cho sức mạnh tinh thần. Đó là một nghi thức chữa bệnh thích hợp không chỉ cho thể 
chất mà cũng cho bệnh tâm bệnh và tâm linh. " Trong các anh chị em có ai đau ốm 
chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão của Hội Thánh đến, để họ cầu nguyện cho 
người, nhân danh Chúa mà xức dầu cho người. "- Gia-Cơ-5: 14  
Bí tích bao gồm các bài đọc từ Kinh thánh, đặt tay, phước lành của dầu và xức dầu trên 
trán và tay, bài cầu nguyện chung và sự kết thúc. Nếu người bệnh có thể được rước lễ,  
Bí tích Thánh Thể có thể được dâng ngay sau khi cầu nguyện Chung. Chỉ có một linh mục 
có thể hợp lệ quản lý nó. Nó có thể được nhận bởi bất kỳ người được rửa tội nào đã đến 
tuổi  
lý do và là lý do của bệnh tật hoặc tuổi có nguy cơ tử vong. Tác dụng của nó là củng cố 
tâm hồn, thường là của cơ thể, và trong các điều kiện cần thiết xóa bỏ tội lỗi. Nghi thức 
này là một cách để Giáo Hội tiếp tục chữa lành chức vụ của Chúa Giêsu. Sự chữa lành 
được cung cấp bởi sự xức dầu này là sự tha thứ tội lỗi, hy vọng 
và sự bình an nội tâm, đôi khi là sự chữa lành về thể xác và sự bảo đảm của Chúa kiên 
định quan tâm, ngay cả trong cái chết.  

Nếu hoàn cảnh cho phép, Bí tích Hòa giải nên được cử hành với người bệnh trước Bí tích 
xức dầu. Nếu không, có một bản tóm tắt nghi thức sám hối trong những lời cầu nguyện 
giới thiệu. Đó là lý tưởng nếu gia đình của người bệnh người có thể tập hợp cho nghi lễ 
này. Nếu được thực hiện trong bệnh viện, nhân viên cũng có thể được mời đến tham dự. 
Sự hiện diện của những người khác đảm bảo với chúng ta rằng Giáo hội hiện diện trong 
lời cầu nguyện. Nếu sự hiện diện như vậy là không thể, bí tích có thể được thực hiện chỉ 
với người bệnh và linh mục có mặt. Một người có thể được xức dầu trong bất kỳ Thánh 
Lễ nào trong tuần trước khi phẫu thuật hoặc điều trị y tế, và vào những lúc khác theo yêu 
cầu của một linh mục. 
Nhiệt liệt chào mừng tất cả các bạn để cử hành bí tích này như một cộng đồng và cầu 
nguyện cho nhau.  

Phước lành và bình an đến với quí vị.  
Cha Shibu Jacob Msfs 

(Bài viết này được thông qua từ các trang web của Tổng giáo phận Công giáo Adelaide và 
Franciscan 
Phương tiện: http: //www.adelaide.catholic.org.au/our-faith/sacraments/anointing 
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Hurry! Bonus Early Bird Offers. Limited Time Only.

Trường Công giáo Holy Family đang gây quỹ với các Giải Trí!
Sự hỗ trợ của bạn thực sự giúp gây quỹ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi rất vui mừng được thông báo cho 
bạn về phần thưởng đặc biệt Ưu đãi dành cho thành viên giải trí Early Bird , dành cho những người ủng hộ trung 
thành.

Đặt trước cho 2019 | Thành viên giải trí 2020 và nhận ưu đãi tiền thưởng bạn có thể sử dụng ngay!

“Là Tư cách thành viên cuả Entertainment rất có giá trị. Với rất nhiều tiền tiết kiệm ngay lập tức. Nó còn hơn cả giá cả ủng 
hộ một lý do chính đáng.Có một cái gì đó cho tất cả mọi người - ăn uống bình thường và tốt, phiêu lưu và các hoạt động gia 
đình. Tôi không thể sống mà không có nó. Thêm vào đó, tôi đã nhận được sự ủng hộ rất tốt. - Zana B. Sydney

�

�

�

SUPPORT US NOW. Click Here

Holy Family Catholic School

https://www.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
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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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Would you like to volunteer for our  
P&F ?  

The  P&F community is involved with: 
• Supporting the Parent CAFE 
• Fundraising Events 
• School activities like mother’s & father’s 

day, Carols Spring Fair and Disco 
• Contribute your Ideas  
• Meet other parents and friend 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

Phone: 8250 6616 
EMAIL:  pandf@holyfamily.catholic.edu.au  

Please be aware that to volunteer in the 
P&F or for any school events, class 

support and excursions, you do need a 
current Catholic Police Check clearance. 

To get your Catholic police clearance.  
Apply in the Office or click on the link below 

Volunteers Induction Pack

    

WELCOME and THANKYOU 
Parents and Friends who attended our 

first meeting on Thursday 21st Feb 
• Allana Bressanelli, Norma Gray, Nina 

Garrick, Ranjit Kaur, Tahnee Loring, Sandy 
Matthews, Rey Garcia 

School representation: 
• Adam Slater and Luisa Antoniciello 

Next P&F Meeting TBA  

UPCOMING P&F Activities 

• Opening CAFE 
•  Movie Night 
• Mothers Day Stall (May 10th) 

PARENT CAFE  
We are keen to get the  

CAFE up and running again with exciting 
community gatherings & continuous parent 

support. 

We are hoping to Open before School 
Assemblies and some afternoons 

Complimentary Tea, Coffee & Biscuits 

All parents welcome  

P&F NEWSLETTER 2019
Term 1 Week 6
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MOTHERS DAY 
MOTHERS DAY RAFFLE 

WIN A  BEAUTIFUL GIFT BAG 

TICKETS AVAILABLE SOON 

MOTHERS DAY STALL 

Friday 10th May 
Gifts 50c - $6 

12
MAY

NGÀY LỄ MẪU THÂN

GIAN HÀNG CHO NGÀY LỄ MẪU THÂN 

Thứ Sáu 10 Tháng Năm 
Quà có giá từ 50 xu - $6
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THI BƠI GIỮA CÁC TRƯỜNG CÔNG GIÁO Thứ Tư 13 Tháng Ba

NGÀY HÒA HỢP Thứ Sáu 22 Tháng Ba

HỘI THẢO IT CHO PHỤ HUYNH Thứ Ba 26 Tháng Ba

T20 CRICKET BLAST Thứ Sáu 29 Tháng Ba

NGÀY THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG Thứ Sáu 5 Tah´ng Tư (từ 12 - 3:30 chiều)

HỌP PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN Thứ Hai 8 Tháng Tư - Thứ Năm 11 Tháng Tư (book 
online)

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ 1 Thứ Sáu 12 Táng Tư ( chấm dứt lúc 3 giờ chiều)

NGÀY BẮT ĐẦU CỦA HỌC KỲ 2 Thứ Hai 29 Tháng Tư

TRẠI CỦA LỚP 6- 5/6AE, 5/6ND, 5/6NP Thự Hai 29 Tháng Tư tđến Thứ Tư 1 Tháng Năm

TRẠI CỦA LỚP 6 - 5/6HM, 5/6HS, 5/6BM Thứ Tư 1 Tháng Năm đến Thứ Sáu 3 Tháng Năm
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Câu lạc bộ sách - Bây giờ đã ra sách phần 2 

Đừng quên tìm danh mục Phát hành Câu lạc bộ 
Sách sẽ được gửi về nhà trong cặp của con bạn. 
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 bạn. Nó có rất nhiều 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 các  em chưa đi học. 
Đặt hàng từ Câu lạc bộ sách rất dễ dàng, chỉ cần 
truy cập trực tuyến và đặt hàng và sau đó nhóm 
Scholastic’s ‘book elves’ sẽ chăm sóc phần còn 
lại. Trước khi bạn biết điều đó, con bạn sẽ có một 
bất ngờ đáng yêu để mang về nhà sau khi đơn 
hàng của chúng được chuyển đến lớp học của 
chúng. 
Khi đặt hàng từ Câu lạc bộ sách, bạn không chỉ 
giúp đỡ con cái mà còn giúp trường được 20% chi 
tiêu của bạn quay trở lại trường  trong phần 
thưởng Scholastic có giá trị. 
Để biết thêm thông tin về Scholastic và Book Club, 
hãy truy cập www.scholastic.com.au 

Book club orders are due:  Friday 22nd March 2019.

Book club orders are due: 
Friday 22nd 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

Female Formal Summer 
Holy Family Summer Dress

White HF ankle socks

Trong Học Kỳ 1
Đồng phục mùa 

hè phải được 
mặc cùng nón 
đội của trường.

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

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. 

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 
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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 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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 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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Chúa Nhật 17 Tháng Ba, 12 - 3 giờ chiều 
2-6 Hooke Road, Edinburgh North 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật St Patrick là một trường có mục đích xây dựng ngành nghề và 
trường đào tạo kỹ thuật được điều hành bởi Bộ Giáo dục Công Giáo Nam Úc. Chuyên Lớp 11 và 
12 cung cấp chương trình giảng dạy SACE tập trung vào ngành nghề và kỹ thuật, đào tạo trước 
khi học nghề và cơ hội học nghề linh hoạt tại trường. Khoảng 930 sinh viên đã bắt đầu học nghề 
thông qua Trường Cao đẳng Kỹ thuật St Patrick, kể từ khi nó được thành lập bởi Bộ Giáo Dục 
Công Giáo Nam Úc và Chính Phủ Úc vào năm 2007. 
Các khóa học kết hợp bằng cấp Chứng chỉ II & III do TAFE SA cấp được cung cấp trong các 
nghề Ô tô, Xây dựng, Công nghệ điện, Công nghệ thông tin, Thực phẩm & Khách sạn, Tóc & 
Làm đẹp, Kim loại & Kỹ thuật và Hệ thống nước. 
Đăng ký ngày mở cửa tham quan có thể được thực hiện trên trang web của trường tại 
www.stpatstech.sa.edu.au hoặc gọi 08 8209 3700. 

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về Ngày Mở Cửa Tham Quan hoặc 
những chi tiết nói chung về Trường Cao đẳng Kỹ thuật St Patrick. 

Cảm ơn 

Hayley Odgers 
Điều phối viên tiếp thị và truyền thông 

NGÀY MỞ CỬA THAM QUAN TRƯỜNG 
CHÚA NHẬT 17 THÁNG BA 2019


