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Phụ Huynh, Học Sinh, Nhân Viên & cộng đồng thân 
mến, 
 
Cuối tuần trước, tôi đã đến Dubai với tư cách là một 
trong những giáo viên đại diện cho Úc tại Giải 
Thưởng Giáo Viên Toàn Cầu. Tôi đã tham dự Giải 
Thưởng Ngân Hàng Liên Bang. Đó là một kinh 
nghiệm tuyệt vời để gặp gỡ các giáo viên từ khắp 
nơi trên thế giới đang tham gia vào việc cung cấp 
giáo dục tốt nhất có thể cho trẻ em trong sự chăm 
sóc của họ. Giáo viên chiến thắng là Peter Tabichi 
đến từ Kenya, người đã giành được 1 triệu đô la Mỹ 
mà ông sẽ sử dụng tuyệt vời trong công việc của 
mình ở Châu Phi. 

Tôi cũng đã có cơ hội đến thăm một số trường học ở 
Dubai. Các trường lớn hơn nhiều so với các trường 
của Úc và có hai hoặc ba nghìn học sinh theo học.  
Tôi thấy rằng các hoạt động học tập của chúng ta 
ngang bằng hoặc vượt qua thực tiễn tốt nhất thế 
giới. 

 
 Các sự kiện khủng khiếp gần đây ở Christchurch có 
nhiều cách đã thay đổi thế giới mãi mãi. Hy vọng, 
một số thay đổi này sẽ tốt hơn. Một ví dụ về một kết 
quả tốt sẽ là mọi người nhìn thấy những điều tốt đẹp 
vốn có trong nhau và gạt bỏ nỗi sợ hãi của họ.  
 
Về vấn đề này, tôi đã tham gia cuộc họp Hội Đồng 
Trường của chúng ta sau sự kiện ở Christchurch và 
những quan tâm của tôi đã gửi đến với những người 
ở Garden College bên kia đường của trường của 

Giám đốc điều hành của Cộng Đồng Trường Garden 
College, Fawad Khan, đã trả lời với một thông điệp 
cảm ơn và mời cho tôi tham dự Hội Nghị Trường và 
nói chuyện với cộng đồng của họ. 
 
Vào Thứ Tư, tôi đã đến tham dự trường của họ và 
nói chuyện với những người có mặt. Tôi đã nhận 
được lời cảm ơn của họ đến cộng đồng của chúng ta 
và chúc họ có được sự “hòa bình” cho tương lai như 
những người hàng xóm của chúng ta. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG

PEAC
E
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 NGÀY HÒA HỢP 2019 
Vào Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Ba, trường chúng ta đã tổ chức Ngày Hòa Hợp. Tại Holy Family, chúng ta là 
một cộng đồng chào đón thân thiện, coi trọng sự đa dạng. Chúng ta khuyến khích sự thể hiện của các nền văn 
hóa như đã được thể hiện vào Thứ Sáu tuần trước -  thông qua các màn múa, các bài hát, thức ăn, quần áo 
truyền thống và cả một biển màu cam. Tuy nhiên, tại trường của chúng ta, chúng ta vượt xa những đặc điểm 
văn hóa có thể nhìn thấy - qua ngôn ngữ, văn hóa dân gian, trang phục, thức ăn hoặc lễ hội. Trong thực hành 
hàng ngày của chúng ta, chúng ta luôn hướng đến việc hiểu các giá trị cốt lõi  trong cộng đồng đa dạng của 
chúng ta.
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NGÀY HÒA HỢP 2019
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TRAVERS Mathewos and Celine

O’SULLIVAN Eric and Grace

FRANKLIN Solomon and Thao

O’LOUGHLIN Liam and Yshi

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

Vui lòng đảm bảo 
mẫu đơn đồng ý 
của con bạn được 
trả lại càng sớm 

càng tốt.

Mẫu đơn bổ sung 
có sẵn từ văn 
phòng trường.
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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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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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Holy Family Catholic 

SUPPORT US NOW

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.

Trường Công Giáo Holy Family đang gây quỹ với quyển các 
Giải Trí!

https://www.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
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ĐÃ MỞ CỬA

Vui lòng gọi 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 cơ sở 
của chúng tôi.
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Chúng tôi gửi về  hóa đơn học phí cho mỗi học kỳ. Các khoản phí 
này phải được thanh toán đầy đủ trước khi kết thúc thời hạn học kỳ.

Chúng tôi cung cấp nhiều phương thức thanh toán bao gồm EFT, 
Tiền mặt, Cheque, Trả trực tiếp, Centrepay.

Bây giờ là thời điểm thực sự tốt để xem xét các khoản phí của quí vị 
để xác định xem các khoản phí của quí vị có đang đi đúng hướng hay 
không.  Quí vị có thể yêu cầu một chứng từ bất cứ lúc nào để được 
in hoặc gửi qua email cho quí vị.

Xin vui lòng đến và nói chuyện với nhân viên thân thiện của chúng tôi nếu quí vị cần tổ chức sắp xếp thanh 
toán, tăng tiền trả nợ hoặc dành thời gian với Thủ Quỹ của chúng tôi để thảo luận thêm về nhu cầu của quí 
vị..

LỆ PHÍ HỌC
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THỄ THAO TOÀN TRƯỜNG Thứ sáu 5 Tháng Tư (12 to 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)

FIRST DAY OF TERM 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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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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GIỜ MỞ CỬA TRONG HOLIDAY 

Thứ Năm 18 Tháng Tư - 1 giờ trưa - 3 giờ chiều

PHÒNG BÁN. ĐỒNG PHỤC 
Đồng phục mùa đông phải được mặc trong Học Kỳ 2 & 3, và hiện tại đang có bán tại Phòng Bán 
Đồng Phục. 

Đồng Phục mùa đông như sau: 

NỮ: 
Áo đầm có yếm (Reception đến Lớp 4); 
Áo đầm ngắn (Từ Lớp 5-7); 
Áo sơ mi tay dài màu kem có dấu hiệu của trường; 
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 shirt; 
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 cũ 
Chỉ đồng phục trong tình trạng còn tốt mới được chấp nhận để bán trong 
Phòng Bán Đồng Phục. 

Các mặt hàng bị ố, đánh dấu, rách, vá, sờn, phai màu hoặc hư hỏng theo bất kỳ cách nào không thể 
được chấp nhận để bán. Bất kỳ mặt hàng nào không phù hợp để bán sẽ được xử lý hoặc cung cấp 
cho Văn Phòng cho các học sinh nếu phù hợp.

Giờ Mở Cửa 
Thứ Hai


8.30 - 9.30 sáng


Thứ Tư

2.30 - 3.30 chiều


Thứ Năm

8.30 - 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 1 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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Đoạn Kinh Thánh đã được đọc trong Chúa Nhật 
này là về Chúa Giêsu đã chữa lành cho một 
người mù. Giăng 9: 1-41 

“Đức Chúa Jesus vừa đi qua, thấy một 
người mù từ lúc sinh ra; Ngài nhổ xuống 
đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem 
xức trên mắt người mù . Kế đó Ngài phán 
cùng người mù rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-
lô-ê on ( nghĩa là chịu sai đi) 
Vậy, người đi đến ao , rửa, và trở lại, và 
được thấy rõ.” 

Hai điểm chính của câu chuyện trong Tin Lành 
Giăng là mặc dù Chúa Giêsu đi vội vã dọc 
đường, Ngài vẫn có thời gian dừng lại và chữa 
trị cho người mù. 
Điểm này nhắc nhở chúng ta về một trong 
những thử thách trong Mùa Chay rằng dù bận 
rộn, chúng ta cần dành thời gian để giúp đỡ 
người khác khi có cơ hội. 

Điểm khác là đức tin của người mù tin rằng 
Chúa Giêsu có thể chữa lành cho anh ta.  
Đức tin người mù là một nguồn cảm hứng cho 
tất cả chúng ta trên hành trình đức tin của 
chúng ta rằng mặc dù bị mù từ khi sinh ra, anh  
đã không bao giờ từ bỏ hy vọng vào một ngày 
sẽ được chữa khỏi. 

Đức tin của người mù cung cấp một thông điệp 

hy vọng cho tất cả chúng ta, đó là không từ bỏ 
những gì tưởng chừng đã mất. 

Chương trình Lễ Bí Tích 

Xin cầu nguyện cho Lớp Bí Tich Thánh Mark, 
những người sẽ dự lễ Hòa Giải Đầu Tiên vào 
Thứ Bày 30 Tháng Ba  lúc 10 giờ sáng hoăc một 
giờ trưa.  Hoặc Thứ Bảy 6 Tháng Tư, lúc 11 giờ 
sáng hoặc 2 giờ chiều. 

Michael Urdanoff 
The APRIM

TIN TỪ APRIM
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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. 

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 máy - ngay tại nhà và ở trường.
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QUIZ 

NIGHT

 

N O T  J U S T  A  Q U I Z  N I G H T ,  A  P A T H  T O  A  J U S T  F U T U R E

B E  I N  T H E  C H A N C E  T O  W I N  
A M A Z I N G  P R I Z E S  L I K E  

S P O T I F Y  P R E M I U M  
S U B S C R I P T I O N S ,  H A M P E R S  

A N D  M O R E !

S E E  C L A R E  I N N E S ,  D A Y N A  B R A D Y ,  M E G A N  
M A W H I N N E Y ,  E M M E E  D E W A R ,  R I C K Y  
C A R B O N E ,  E M E L I A  H A R M A N  O R  H A N A  
M A N G A N  F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N
 

1 2  R E L I G I O N  I N T E G R A T E D  -  P R O J E C T  
C O M P A S S I O N  F U N D R A I S E R


