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Thân gửi học sinh, nhân viên và gia đình, 

Chào đón nồng nhiệt mọi người trở lại trường cho Học kỳ 
2. Những cơn mưa gần đây cũng được chào đón nhiều 
nhất, hãy để hy vọng chúng ta tiếp tục nhận được nhiều 
nước cần thiết để tạo điều kiện cho môi trường phục hồi 
sau một mùa hè khô hạn. 

Trong các ngày lễ, các nhân viên Adam Slater, Ashlee 
McCarthy, Matthew Stramare, Beth Hawkes, Nicholas 
Bartold và bản thân tôi trở về từ một chuyến du lịch cho 
phần học thêm về giáo dục ở Phần Lan do Ngân Hàng 
Commonwealth tài trợ cho chúng tôi. Chúng tôi là một 
phần của một nhóm 18 người mà tôi dẫn đầu nhìn vào sự 
thành công của Hệ thống Giáo dục Phần Lan. Nhóm bao 
gồm 6 người chúng tôi từ Holy Family và các nhà lãnh 
đạo trường học trên khắp nước Úc cùng với hai kiến trúc 
sư và một giáo sư từ Đại học Nam Úc. 

Chúng tôi đã học được rất nhiều từ mười ngày của chúng 
tôi ở Helsinki, đến thăm một loạt các tổ chức giáo dục bao 
gồm các trường học và trường đại học. Chúng tôi hỏi bọn 
trẻ rằng trời có lạnh quá không khi chúng mạo hiểm đi 
chơi và chúng trả lời: Có,  Có khi nó âm 30 độ C! Nghe tin 
này khiến tôi nghĩ về Rain Bell của chúng tôi ở đây tại 
Holy Family. Mọi thứ trên thế giới đều tương đối. 

Tôi muốn cảm ơn Trợ lý Hiệu Trưởng Michael Urdanoff và 
nhân viên toàn trường đã chăm sóc trường học của chúng 

ta rất tốt trong Tuần cuối cùng của Học Kỳ 1. 

Giám Đốc Giáo Dục Công Giáo, Tiến sĩ Neil McGoran tin 
rằng mọi trẻ em trong các Trường Công Giáo nên yêu 
trường của mình. Gần đây chúng tôi đã nghe nói về một 
đứa trẻ tại Holy Family, người đã yêu cầu gia đình lái xe 
qua trường vào các ngày lễ để đảm bảo trường học vẫn 
ổn. 

Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non xinh đẹp của chúng ta ở 
đây tại Holy Family đã khai trương vào đầu năm nay. 

Trung tâm cung cấp cho trẻ em không gian học tập tuyệt 
vời nhất và một chương trình học chất lượng. 

Tôi giới thiệu dịch vụ này cho quí vị và khuyến khích quí vị 
thông báo mở rộng cho gia đình và bạn bè của mình rằng 
Trung Tâm hiện đang mở tại Holy Family và mọi người 
đều được hoan nghênh chào đón. 

Xin xem những hình ảnh khác về Trung Tâm Giáo 
Dục Mầm Non ở trang kế

KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG
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Trung Tâm Mẫu Giáo
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Trung Tâm Mẫu Giáo
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NGÀY THỂ THAO 2019
Thứ Sáu 10/5 

Tại Trường Holy Family.

TRAVERS Mathewos and Celine

O’SULLIVAN Eric and Grace

FRANKLIN Solomon and Thao

O’LOUGHLIN Liam and Yshi

Proposed Sports Day Program 2019 Holy Family School 
 
Venue: HOLY FAMILY SCHOOL 
Date: Friday May 10th 
 
Staff will need to bring their Sports Day packs with programs, rotations, score sheets and 
ribbons. 
 

  

9:00am Opening ceremony  
Students assembly on oval. 
J.P behind class labels ready for relays 
UP in team tents  
UP relay students to marshalling area (as Creasar Park) 
 

9:15am J.P baton relay  

9:35am U:P relays   

10:00 J.P rotation  
U.P students go back to class. Please move quickly off the oval. 

11:00 J.P rotation finish. Please bring equipment back to the hall. 

11:00 -11:20  Recess break 
 

11:20 U:P rotations (please be prompt to your starting event) 
 

12:30 Rotations finish   
Boys v Girls relay (JP teacher welcome to bring classes early to watch 
final relay) 

12:40 Presentations in hall. 
J.P classes to attend for results (please be prompt) 

 
 
Activities to run same as previous program except Upper Primary circuit which will have a 
goal shooting activity to replace long jump. ( see below) 
 
Rotations are the same however location of the events have changed so please refer to your 
new maps. 
 
Junior primary teachers if you do not have adult helpers on Sports Day you may choose to 
use some the year 6 students to help. 
 
The start for the 100m /40m will be at Martins Road end of the oval. 
 
 
 

Trưởng Đội Thể 
Thao cho 2019
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GIANG HÀNG NGÀY MẪU THÂN Thứ Tư 8 Tháng Năm

Thi Bóng Đá SACPSSA Thứ Năm 9 Tháng Năm

NGÀY THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG Thứ Sáu 10 Tháng Năm (8.50 sáng đến 3 giờ chiều)

NGHĨ LỄ Thứ Hai 10 Tháng Sáu

NGÀY CUỐI CÙNG CUẢ HỌC KỲ 2 Thư Sáu 5 Tháng Bảy (Chấm dứt lúc 3 giờ chiều)

Thi Bóng Đá vào 

Thứ Năm 9 Tháng Năm
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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 12th May

Mothers Day Raffle 
WIN a Beautiful Gift Bag 

Tickets available NOW 
Front Office or Online at 

Raffletix

Mothers Day Stall

Friday 10th of May                             


Gifts .50c to $6

RaffletixClick Here

****Wednesday 8th of May****

NGÀY LỄ MẪU THÂN

GIAN HÀNG CHO NGÀY LỄ MẪU THÂN 

Thứ Tư 8 Tháng Năm 
Quà có giá từ 50 xu - $6

https://www.raffletix.com.au/?ref=ttv3y
https://www.raffletix.com.au/?ref=ttv3y


� �

� Thứ Sáu, 3 Tháng Năm 2019

Book Club orders are due: 
Friday - Week 3 - 17th May 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

*********Every Tuesday & Thursday 9am - 11am, Everyone is welcome

Nhóm Chơi tại Holy Family

Mỗi Thứ Ba & 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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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  
 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: Từ 8:30 sáng đến 9:30 sáng 
Thứ Tư:  Từ 2:30 trưa đến 3:30 chiều 
Thứ Năm:  8:30 sáng đến 9:30 sáng
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Assemblies
Học Kỳ 2 Trình Bày

Tuần 1 Leaders
Tuần 2 Sports Day
Tuần 3 R/1GC & R/1TD
Tuần 4 R/1NS & R/1MP
Tuần 5 Mission Day
Tuần 6 R/1MS & R/1EQ
Tuần 7 R/1MC & R/1EN
Tuần 8 Sustainable Development 

Goal Sharing
Tuần 9 Catholic Identity Day
Tuần 10 Music
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Catherine của Siena 

Catherine, sinh tại Siena, nước Ý vào ngày 25 Tháng 
Ba năm 1347. Cô là người trẻ nhất nhưng là một trong 
một gia đình rất lớn. Từ thời thơ ấu, Catherine bắt đầu 
thấy tầm nhìn trong nhà của cha mình. Năm 16 tuổi, cô 
trở thành Nữ tu Dominican. 
Cô bắt đầu chăm sóc những người bệnh, đặc biệt là 
những người mắc các bệnh kinh tởm nhất, để phục vụ 
người nghèo và lao động để cải đạo tội nhân. Mặc dù 
luôn phải chịu đựng nỗi đau thể xác khủng khiếp, sống 
trong thời gian dài trên thực tế không có thức ăn nào 
cứu được Bí tích Thánh, nhưng cô vẫn luôn rạng ngời 
hạnh phúc và tràn đầy trí tuệ. 
Trong những năm cuối đời, cô đã đến Rome làm việc 
vất vả cho việc cải cách Giáo Hội, phục vụ cho những 
người nghèo khổ và đau khổ, và gửi những lá thư 
hùng hồn thay cho Giáo Hoàng Urban. 
Các biểu tượng mà cô được biết đến trong nghệ thuật 
Kitô Giáo là hoa huệ và sách. Lễ chính của cô là vào 
ngày 30 Tháng Tư, nhưng nó được tổ chức phổ biến ở 
Siena vào Chúa Nhật sau đó. 
"Những Lá Thư", cô viết là biểu hiện đầy đủ nhất về 
giáo huấn của Catherine là chúng ta phải luôn tuân 
theo tế bào tự hiểu biết. Catherine qua đời tại Rome 
vào ngày 29 Tháng Tư năm 1380. 

Ngày Mặc Tự Do 
Xin nhắc lại rằng vào Thứ Sáu ngày 17 Tháng 5, là  
ngày các em được mặc tự do cho cuộc gây quỹ  của 
Fred Van, một trong những tổ chức từ thiện của Tuần lễ 
Truyền giáo của chúng ta. Trẻ em được yêu cầu mang 
theo một hộp soup để tặng cho Fred Van vào ngày này. 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BÍ TÍCH 

Cha mẹ thân mến, 
Xin lưu ý rằng phiên họp tiếp theo cho Chương Trình Bí Tích 
Thánh Matthew năm nay là vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 
4 Tháng Năm hoặc lúc 10:15 sáng Chúa Nhật ngày 5 Tháng 
Năm tại Trung tâm Giáo Xứ Salisbury, đối diện Nhà thờ Saint 
Augustine, Salisbury. Trong buổi hội thảo, chúng tôi sẽ thực 
hành  Lễ Xác nhận / Rước Lễ, làm một trang trí, hoàn thành 
và đánh giá các câu hỏi, thảo luận về thủ tục hình ảnh và ban 
phước cho trẻ em với dầu thơm. 
Chúng tôi rất mong được gặp quí vị tại đó. 
 
Xin Chúa Phù hộ cho quí vị,  
Louise, Diane, Phillis & Michael 
 
Thánh lễ, Phụng vụ & Cầu nguyện buổi 
sáng 
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Năm,  Thánh lễ 
của R/1GC & R/1TD lúc 11.30 sáng tại 
Trung Tâm. 
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Năm Thánh lễ 
Phụng Vụ của Lớp  5/6HS  lúc 9 giờ sáng 
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Năm Cầu Nguyện 
Buổi Sáng của Lớp 5/6NP lúc 9 giờ sáng  
 
Michael Urdanoff  
Holy Family APRIM 

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 

     

5TH May 2019 
THIRD SUNDAY OF EASTER  

(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 

 

A CHILD’S PLACE IN OUR CHURCH 
 

Every child is a revelation to humanity, a new creative source and a promise to 
creation. In their ability to awaken a sense of transformative future, every child is 
a gift. They are gifts to their families, but they are also gifts to the church.  
 

So often, children are identified as persons with needs rather than rights and as 
adults we determine their needs. As adults we attempt to shape them to our 
desires, but despite our desires, children will always maintain their own unique 
personalities. Curiosity, learning strategies and wonder, all give a child the 
capability to construct their own knowledge, and to create relationships. Every 
child born is a deeply relational being with strengths and potential. 
 

How many of us see children as role models? A child’s vulnerability, innocence 
and trust are all things adults put aside to pursue wisdom, strength, status and 
responsibility. But who is more in touch with God?  
 

In Mark’s Gospel, (Mk 9:33-37), Jesus brings a child into the midst of the apostles, 
a small being who is helpless, vulnerable, and totally dependent on the more 
powerful members of his/her society. While the apostles jostle for status and 
rank, Jesus points to the little child and shows the child to be above the adults in 
greatness. They are the model participants in the kingdom of God.  
 

God calls each of us by name, not by usefulness, and that makes every human 
being a companion of God. Jesus preaches a new reign for the vulnerable, 
signifying total inclusivity, embracing children as full and equal partners in the 
reign of God. We are shown a model of greatness and authority, where children 
participate in God’s inversion of power, privilege and status. 
 

What children need more than doctrine, are the skills to identify and articulate 
their personal experience of God. Children’s Liturgy of the Word supports and 
fosters a loving relationship with God. It helps them to acquire a consciousness 
of a Christian language, to guide their faith journey and to learn to be 
comfortable around God’s presence. 
 

A faith that invites children to flourish will transform a child’s life and ensure 
justice for them. It ensures they are heard and respected. A church that 
welcomes and protects its weakest members is a community that survives, and 
in welcoming them as a gift, God too is made welcome. 
 
 
Louise Stevens  MTh.  
(Co-ordinator of Children’s Liturgy of the Word) 
 
 

NƠI CỦA TRẺ EM Ở TRONG NHÀ THỜ CHÚNG TA 
 
Mỗi đứa trẻ là một sự mặc khải cho nhân loại, một nguồn sáng tạo mới và một 
lời hứa về sự sáng tạo. Trong khả năng của chúng để đánh thức cảm giác về 
tương lai biến đổi, mỗi đứa trẻ là một món quà. Chúng là quà tặng cho gia đình 
của họ, nhưng chúng cũng là quà tặng cho nhà thờ. 
 
Vì vậy, thông thường, trẻ em được xác định là người có nhu cầu hơn là quyền 
hành và như người lớn chúng ta xác định nhu cầu của họ. Khi trưởng thành, 
chúng ta cố gắng định hình chúng theo mong muốn của chúng ta, nhưng bất 
chấp mong muốn của chúng ta, trẻ em sẽ luôn duy trì sự độc đáo của riêng 
mình tính cách. Tò mò, chiến lược học tập và tự hỏi, tất cả mang đến cho một 
đứa trẻ khả năng xây dựng kiến thức của riêng họ, và tạo mối quan hệ. Mỗi 
đứa trẻ được sinh ra là một sinh vật có quan hệ sâu sắc với những điểm mạnh 
và tiềm năng. 
 
Có bao nhiêu người trong chúng ta xem trẻ em là hình mẫu? Một đứa trẻ dễ bị 
tổn thương, vô tội và niềm tin là tất cả những gì người lớn bỏ qua để theo đuổi 
sự khôn ngoan, sức mạnh, địa vị và trách nhiệm. Nhưng ai liên lạc nhiều hơn 
với Chúa? 

Trong Phúc âm Mác, (Mc 9: 33-37), Chúa Giêsu đưa một đứa trẻ vào giữa các 
tông đồ, một người nhỏ bé bất lực, dễ bị tổn thương và hoàn toàn phụ thuộc 
vào nhiều hơn thành viên mạnh mẽ của xã hội của anh ấy / cô ấy. Trong khi các 
sứ đồ chen lấn vì địa vị và Thứ hạng, Chúa Giêsu chỉ vào đứa trẻ và cho thấy 
đứa trẻ ở trên người lớn trong sự vĩ đại Họ là những người tham gia kiểu mẫu 
trong vương quốc của Chúa. 
 
Chúa gọi mỗi chúng ta bằng tên, không phải bởi sự hữu ích, và điều đó làm cho 
mỗi con người là bạn đồng hành của Thiên Chúa. Chúa Giêsu rao giảng một 
triều đại mới cho những người dễ bị tổn thương, biểu thị toàn diện, bao gồm trẻ 
em là đối tác đầy đủ và bình đẳng trong triều đại của Thiên Chúa. Chúng tôi 
được thể hiện một mô hình của sự vĩ đại và uy quyền, nơi trẻ em tham gia đảo 
ngược God God về quyền lực, đặc quyền và địa vị. 
 
Những gì trẻ em cần nhiều hơn học thuyết, là những kỹ năng để xác định và 
phát biểu kinh nghiệm cá nhân của họ về Thiên Chúa. Phụng vụ trẻ em có Lời 
Chúa hỗ trợ và thúc đẩy mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa. Nó giúp họ 
có được ý thức của một ngôn ngữ Kitô giáo, để hướng dẫn hành trình đức tin 
của họ và học cách trở thành thoải mái xung quanh sự hiện diện của Chúa. 
 
Đức tin mời trẻ em phát triển sẽ thay đổi cuộc sống của một đứa trẻ và đảm 
bảo công lý cho họ. Nó đảm bảo họ được lắng nghe và tôn trọng. Một nhà thờ 
thân thiện  chào đón và bảo vệ các thành viên yếu nhất của mình là một cộng 
đồng tồn tại và 
trong việc chào đón họ như một món quà, Thiên Chúa cũng được chào đón. 
 
Louise Stevens MTh. 
(Điều phối viên Phụng vụ Lời trẻ em) 

5 Tháng Năm 2019 
CHÚA NHẬT LẦN BA CỦA PHỤC SINH 

(Năm C)
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Support Holy Family Catholic School!
Get your new Entertainment Membership today.

The 2019 | 2020 Entertainment Memberships are here, with exclusive offers for everything you love to do. It’s our 
best Membership yet, packed with amazing offers for activities, attractions, shopping, travel and all kinds of tasty 
treats - from cool cafes to fabulous fine dining.

 
With Entertainment there are thousands of experiences you can enjoy, while raising funds for the things 
you care about.

"The Entertainment Membership is great value. With lots of instant savings. It more than outweighs the price. There is something for 
everyone – casual and fine dining, adventure and family activities. I couldn't live without it. Plus, I get to support a good cause.” – 
Zana B. Sydney

CLICK HERE
TO SUPPORT US NOW.

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!
Holy Family Catholic School

Ros
08 82506616

ros.maguire@holyfamily.catholic.edu.au

mailto:ros.maguire@holyfamily.catholic.edu.au
http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
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Hãy đem vào trường những giấy dán từ Woolworths. 
Chúng ti có để các thùng trong Phòng Tiếp Tân của Phụ 

Huynh và Học Sinh
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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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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.


