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Học Sinh, Nhân Viên và Gia đình thân mến,

Tuần này chúng ta kỷ niệm Tuần Lễ truyền giáo, trong đó chúng 
ta thông báo cho các học sinh của mình về những người trên thế 
giới đang cần. Chúng ta cũng hỗ trợ các nhóm này một cách 
hữu hình:

*  Chúng ta gửi  tiền để  hỗ  trợ  Trung Tâm Loreto Việt  Nam 
trong các công việc của họ giúp cho  trẻ em;
*  Chúng ta hỗ trợ Hội St Vincent de Paul tại địa phương của 
chúng ta, những người  tiếp cận với  những người  trong cộng 
đồng địa phương của chúng ta, những người đang trải qua thời 
kỳ khó khăn;
*  Chúng ta hỗ trợ Trung Tâm Catherine House trong thành phố 
và công việc của họ trong việc cung cấp nơi ẩn náu cho phụ nữ 
và trẻ em cần rời khỏi nhà vì sự an toàn của chính họ.

Tôi rất vui mừng với sự quan tâm mà các học sinh của chúng ta 
thể hiện cho các nhu cầu của người khác.

HỌC PHÍ

Tôi cảm ơn tất cả các gia đình vì sự hỗ trợ mà họ dành cho nhà 
trường trong việc trả học phí và các khoản phí khác như OSHC 
một cách kịp thời. Mặc dù vậy, đôi khi tôi hiểu rằng gia đình 
gặp khó khăn về tài chính. Nếu quí vị thấy mình không thể đáp 
ứng cam kết về học phí, xin vui lòng liên hệ với tôi tại trường 
để thảo luận về nhu cầu của quí vị.

NAPlan

Xin chúc mừng các em Lớp 3 và 5 của chúng ta đã hoàn thành 
thử  nghiệm NAPlan thành công. Cùng với  nhiều trường học 
trên cả nước, chúng ta đã gặp một số thách thức kỹ thuật trong 
Ngày 1 của thử nghiệm tuy nhiên những điều này không phổ 
biến và  đã  được  giải  quyết  kịp thời  bởi  nhóm NAPlan  của 
chúng ta.

Do có kinh nghiệm về  các gián đoạn tối  thiểu, chúng tôi  đã 
chọn không đưa học sinh qua các bài kiểm tra lặp lại trong đó 
các trục trặc bên ngoài gây ra sự gián đoạn ngắn hạn. Chúng tôi 
không lường trước tác động đáng kể đến dữ liệu của học sinh 
và sẽ giải quyết mọi bất thường về dữ liệu trên cơ sở cá nhân.

ĐỒNG PHỤC HỌC SINH
Cảm ơn quí vị đã ủng hộ Đồng Phục Trường của chúng ta. Tôi 
đánh giá rất cao công việc của cô Jo Miller và Maria Pit trong 
việc đảm bảo rằng đồng phục luôn có sẵn trong nguồn cung cấp 
tốt và giá cả được giữ ở mức tối thiểu. Tôi cũng đánh giá cao sự 
hỗ trợ của các gia đình trong việc gửi con đến trường trong bộ 
đồng phục đúng. Có một số khía cạnh của đồng phục mà tôi yêu 
cầu quí vị chú ý:

Cà vạt trường học là một phần của đồng phục nhà trường;
Nên đội mũ chống nắng của nhà  trường. Mũ lưỡi trai không 
phải là đồng phục của trường và không nên được đội khi đi học. 
Không nên đội mũ trong lớp.

ĐÊM ĐỐ VUI
Năm nay chúng tôi may mắn có được  Hội Phụ Huynh và Bạn  
Hữu, điều này đang ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống ở 
trường chúng ta. Quầy hàng của Ngày Phụ Thân và Ngày Mẫu 
Thân ,  Câu lạc bộ  cà  phê trước các phiên họp của nhóm và 
Nhóm Mầm Non và vì vậy các danh sách này liên tục được cập 
nhật….

Nhóm P & F là nơi hợp lưu của phụ huynh, nhân viên và bạn 
hữu của trường cùng làm việc vì lợi  ích của trường và cộng 
đồng rộng lớn.
Doanh nghiệp mới nhất của họ là tổ chức Đêm Đố Vui vào Thứ 
Sáu ngày 25 Tháng Sáu lúc 7 giờ tối tại Hội Trường. Nhóm đã 
tích lũy được một số lượng lớn các giải thưởng tuyệt vời cho 
đêm này. Hãy Hỗ trợ Nhóm P & F của quí vị và đừng bỏ lỡ 
những điều thú vị! Sẽ thật tuyệt khi được gặp quí vị trong một 
buổi tối chỉ với người lớn. Hẹn gặp lại sau!!!

KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG
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             NHÓM PHỤ HUYNH 
                   & THÂN HỮU 

Vé $10 một người 
Hiện có tại Văn Phòng hoặc mua 

trên Qkr app 
Xin đem theo nước & thức ăn nhẹ 

GÂY QUỸ ĐỂ MUA CÁC 
THIẾT BỊ CHƠI TENNIS 

NGOÀI TRỜI

THỨ SÁU 
21THÁNG SÁU 
@ 7.30 GIỜ TỐI

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm sự đóng góp cho các mặt hàng đấu giá vào đêm này. Quà tặng và 
tên doanh nghiệp của quí vị sẽ được đăng lên vào đêm đó. Quí vị có thể để lại tài liệu quảng 
cáo, chứng từ và / hoặc danh thiếp cho khách của chúng tôi. 

Nếu quí vị có bất kỳ thắc mắc nào, quí vị có thể liên hệ với thầy Adam Slater hoặc cô Luisa 
Antoniciello theo số 8250 6616.

ĐANG TÌM KIẾM CÁC ĐÓNG GÓP CHO ĐẤU GIÁ

Đêm  
đố vui
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Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non Alive tại Trường Công 
Giáo Holy Family hiện đang mở và nhận trẻ em từ 3-5 
tuổi. 
• Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 7 giờ sáng đến 6 giờ 

chiều.  
• Cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn ban ngày và giáo dục 

mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi. 
• Con quí vị có thể nhận được 15 giờ học Mầm Non 

trước khi chính thức bắt đầu đi học. 
• Con quí vị sẽ trải nghiệm là một phần của cộng đồng 

trường và cùng với các cảm giác thân thuộc. 

Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non Alive 
Trường Công Giáo Holy Family

71 Shepherdson Road, Parafield Gardens SA 5107  
www.alivecatholic.org.au/centres/parafield-gardens 

Xin làm hẹn cho một 
chuyến tham quan và 

tham gia bốc thăm vào 
ngày 1 Tháng Tám 2019 
để dành được một Thẻ 
Tiền Mặt trị giá $500!

Xin gọi cho Giám Đốc, Janine theo số 8283 8282 hoặc 0437 620 153  
để đặt một chuyến tham quan hoặc đăng ký
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NOTE:  Please order each item on a separate bag with 
your child’s name and class clearly written on the 
bottom of the bag.
All foods fall within the Guidelines of Healthy Kids.
Food brought from home CANNOT be heated in the 
canteen due to Health Regulations.  Boiling water will 
NOT be given out.

FILLINGS - Choose one filling from List 1 and as 
many as you like from List 2

LIST 1 LIST 2

Chicken Beetroot Cucumber

Ham Carrot Corn

Egg Lettuce Purple Onion

Cheese Tomato Red Capsicum

Cheese 50c Lactose Free 
Cheese 50c

Mayo 20c Aioli 20c

Tzatziki 20c Sour cream   50c

Rainbow Wrap                               $5.00
Squash It Sandwich                      $3.50
Restorative Roll                             $4.50
Super Salad Box                           $5.00

DRINKS
Oak Lite Milk $3.00
(strawberry, banana, chocolate)
Plain Milk $1.50
Water $2.00
Focus Water $3.00
(lemonade, blackcurrant, lemon/lime
Fruit Juice $1.50
(apple, tropical, blackcurrant, orange)

VEGETARIAN HOT FOOD
All $4.50 

Fried Rice        (HM)
Vegetable Pasta Bake (HM)

Nacho Dippers (HM)
Vegetarian Pasty
Vegetarian burger

Fruit cup

COMBO LUNCH BOX - $5.00

WE ARE A:
Nut FREE school
If your child has any special 
dietary requirements please 

speak to canteen staff and/or note 
on the lunch order bag.

          Gluten Free options Available

Homemade = (HM)

SPECIALS
Tuesday - Taco Boats(HM) $4.50

Wednesday - Soup of the Day (HM) $4.00
(with a buttered roll)

Thursday - Butter Chicken (HM)                   $4.50

HOT FOOD
Beef Burger (sauce, lettuce, tomato) (HM) $4.50
Chicken Burger (mayo, lettuce, tomato) $5.00
Hot Chicken and Mayo.  (HM) $4.50
Hot Ham Cheese Roll   (HM)                              $4.50
Lasagna $4.50
Pie  $4.00
Sausage Roll                                                      $3.50
Chicken Vegetable Pie                                       $4.00
Tomato Sauce                                                       .20c

CANTEEN PRICE LIST - TERMS 2 & 3, 2019

Food Drink Snack
Ham Apple Cheese 

Wedge

Cheese Orange Chocolate Ball

Vegemite Apple/Blackcurrant

Tropical

Plain Milk

Choose 1 option from column 1 & 2

Danh sách thức ăn ở trên có thể được truy cập thông qua trang web của chúng tôi. Đây là hướng dẫn:

Canteen Menu

Để tìm hiểu thêm về những gì xảy ra trong Canteen bao gồm cả các  Đặc Biệt hàng ngày, xin vui lòng theo 
dõi blog của họ. Đây là hướng dẫn:

 Canteen Blog

CANTEEN
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QKR APP

Ứng dụng QKR cho phép bạn mua 
hàng và / hoặc thanh toán cho con 
bạn mà không cần rời khỏi nhà. Nó 
có khả năng mua / thanh toán như 
sau:
OSHC;
Động vật ăn thịt;
Trại;
Đồng phục;
Đơn đặt hàng căng tin;
Sự kiện đặc biệt;
Chuyến đi mùa xuân đi qua.

Thực hiện theo các hướng dẫn bên 
dưới để thiết lập ban đầu sau đó chỉ 
cần nhấn nút bạn sẽ có thể thực hiện 
mua hàng / thanh toán.

Không có chi phí để sử dụng Ứng 
dụng ngoài phí ngân hàng thông 
thường khi sử dụng thẻ tín dụng.

Thích hợp cho tất cả các điện thoại, 
chỉ cần truy cập App Store trên điện 
thoại của bạn.

Mọi thắc mắc hoặc quan tâm xin vui 
lòng liên hệ với văn phòng của 
chúng tôi, chúng tôi rất muốn hỗ trợ 
bạn.
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PUBLIC HOLIDAY Thứ Hai 10 Tháng Sáu

LỄ HỘI ĐIỀN KINH Thứ Ba 11 Tháng Sáu

ĐÊM ĐỐ VUI Thứ Sáu 21 Tháng Sáu (7.30 tối trong Hội Trường)

CATHOLIC IDENTITY DAY Thứ Sáu 28 Tháng Sáu

BẢN BÁO CÁO CỦA HỌC KỲ 1 Thứ Hai 1 Tháng Bảy (sẽ email)

TRÌNH DIỄN ÂM NHẠC Thứ Sáu 5 Tháng Bảy

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ 2 Thứ Sáu 5 Tháng Bảy (chấm dứt lúc 3 giờ chiề)
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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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Hãy đem vào trường những giấy dán từ Woolworths. 
Chúng tô có để các thùng trong Phòng Tiếp Tân của Phụ 

Huynh & Học Sinh
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Hãy giúp cho Trường Công Giáo Holy Family!
Hãy Trờ Thành Một Thành Viên Của Hội Giải Trí Hôm Nay

The 2019 | 2020 Entertainment Memberships đã có bán ở đây, với những lời đề nghị độc quyền cho mọi thứ bạn thích làm. 
Nó là thành viên tốt nhất của chúng tôi, với rất nhiều ưu đãi tuyệt vời cho các hoạt động, điểm tham quan, mua sắm, du lịch 

và tất cả các loại món ngon - từ các quán cà phê mát mẻ đến ẩm thực tuyệt vời. 

Với Giải trí, có hàng ngàn trải nghiệm bạn có thể tận hưởng, đồng thời gây quỹ cho những điều bạn quan tâm.

"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

http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
mailto:ros.maguire@holyfamily.catholic.edu.au
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 TIN TỪ APRIM
Lễ Thăng Thiên

Chúa Nhật này, ngày 2 Tháng Sáu là Lễ Thăng Thiên luôn 
là một phần của Lễ Kỷ Niệm vui trong năm mươi ngày 
tính từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Lễ Ngủ Tuần nhưng đã 
được tổ  chức để  kỷ  niệm đến cuối thế kỷ  Thứ  4.   Lễ 
nâng cao vinh quang của sự Phục Sinh bằng cách tung hô 
tôn vinh danh Chúa Ki Tô là Chúa tể trời đất. Nó phụ vụ 
để chuẩn bị cho Giáo Hội, cho đến cuối Lễ Phục Sinh, 
qua sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Ngủ 
Tuần.

Trích từ Daily Mass Book.

Chương Trình Lễ Bí Tích
Xin chúc mừng các học sinh sau đây đã tổ chức Lễ Xác 
Nhận Và Rước Lễ Lần Đầu vào cuối tuần từ 17 đến 19 
Tháng Năm.
Rocco  Cacciola,  Lucas  Dilettoso,  Sebastian  Dilettoso, 
Samuel Garrick, 
Rachael  Loyolo,  James  Marciano,  Vince  Marciano, 
Cecilia Lun Ban Nuam, 
David  Trần,  Katarina  Triulcio,  Carmelo  Triulcio  & 
Hannah Bree Williamson .

Thánh Lễ Phụng Vụ & Cầu Nguyện Buổi Sáng  
 
Thánh lễ của Lớp  2PN & JW, Thứ Năm,  6 Tháng Sáu, 
lúc 11.30 sáng, tại Trung Tâm. 
Lê Phụng Vụ, của Lớp 4MR, Thứ Năm 6 Tháng Sáu, lúc 
11:20 sáng, tại Lớp học 
Cầu Nguyện Buổi  Sáng,  của Lớp R/1MC, Thứ  Năm 6 
Tháng sáu lúc 9 giờ sáng, tại Lớp học.

Một bài báo từ Công Giáo Điện Báo
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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 Francis Trinh Van Phat 
  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 
 

     

2nd June 2019 
 

THE ASCENSION OF THE LORD  
 

(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 

 
OUR GOD FULL OF SURPRISES 

 
 

In life, we often desire the certainty of things so that we know what to do 
and act accordingly.  It is the fear of what the future may bring that we are 
concerned about because we cannot control what happens.  If we can, we 
would like to continue with what we know now and attempt to put in place 
plans and contingencies so that when the future does become the now, we 
hope that we are able to do so.  Change is often what we are afraid of. 
 
However, we can never really see the future – we can forecast somewhat, 
based on past experiences and accumulated knowledge – but we can never 
be 100% sure that, that is what is to happen.  Only God knows for sure. 
 
So when things unexpected happen, our reaction is often based on the in-
built survival instinctive response of ‘fight or flight’, because we feel 
threatened by the uncertainty occurring.  We can become aggressive, to 
change back the situation to our comfort, or we can draw back and say ‘not 
my problem’.  But there are also other ways to respond that can be learned 
or acquired so as to mitigate the effect of that instinctive response; such as 
the often said: “Count 1 to 10 first and take a deep breath before you act.” 
Because God has gifted us with adaptability and resilience, we can respond 
to the situation at hand in other ways and more positively at that. 
 
But, it is not always an unpleasant surprise – there are pleasant surprises as 
well – and we should enjoy these and be thankful for them.  They bring 
about a nice feeling and even a smile at times.  We feel blessed.  
 
God blesses us with his continued presence in our lives.  He does not 
promise that all will be smooth sailing through life but he does assure us 
that he will always be with us, even to the end of time. 
 
And so we pray:  “God grant me the Serenity to accept the things I cannot 
change, Courage to change the things that I can, and the Wisdom to know 
the difference.” 
 
 
Deacon Arturo Jimenea 
 
 

THIÊN CHÚA CỦA CHÚNG TA TRÀN ĐẦY SỰ BẤT NGỜ  

Trong cuộc sống, chúng ta thường mong muốn sự chắc chắn của mọi thứ để chúng ta 
biết phải làm gì và hành động phù hợp. Đó là nỗi sợ về những gì tương lai có thể 
mang lại cho chúng ta quan tâm vì chúng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra. Nếu 
chúng ta có thể, chúng ta muốn tiếp tục với những gì chúng ta biết bây giờ và cố gắng 
đưa vào vị trí kế hoạch và dự phòng để khi tương lai trở thành hiện tại, chúng ta hy 
vọng rằng chúng ta có thể làm được như vậy. Thay đổi thường là những gì chúng ta 
sợ. 

Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ thực sự có thể nhìn thấy tương lai - chúng ta có thể 
dự báo phần nào, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và kiến thức tích lũy - nhưng 
chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn 100% rằng, đó là những gì sẽ xảy ra. Chỉ có 
Chúa mới biết chắc chắn. 
 
Vì vậy, khi những điều bất ngờ xảy ra, phản ứng của chúng ta thường dựa trên sự sẵn 
có phản ứng bản năng sinh tồn qua sự phản pháo hoặc bay đi, bởi vì chúng ta cảm 
thấy bị đe dọa bởi sự không chắc chắn xảy ra. Chúng ta có thể trở nên hung hăng, thay 
đổi tình hình để thoải mái, hoặc chúng ta có thể rút lại và nói “đó không phải là vấn đề 
của tôi”. Nhưng cũng có những cách khác để trả lời hoặc có được để giảm thiểu ảnh 
hưởng của phản ứng bản năng đó; như người ta thường nói: Hãy đếm từ 1 đến 10 
trước và hít một hơi thật sâu trước khi bạn hành động.” 
 
Bởi vì Chúa đã ban tặng cho chúng ta khả năng thích ứng và khả năng phục hồi, 
chúng ta có thể đáp ứng với tình huống hiện tại theo những cách khác và tích cực hơn 
ở đó.
 
Nhưng, nó không phải luôn luôn là một bất ngờ khó chịu - có những bất ngờ thú vị 
như tốt - và chúng ta nên tận hưởng những điều này và biết ơn họ. Nó mang về một 
cảm giác tốt đẹp và thậm chí đôi khi là một nụ cười. Chúng ta cảm thấy may mắn. 
 
Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta với sự hiện diện liên tục của mình trong cuộc sống 
của chúng ta. Ngài  không hứa rằng tất cả sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống 
nhưng Ngài đảm bảo với chúng ta rằng Ngài sẽ luôn ở bên chúng ta, thậm chí đến thời 
điểm cuối cùng 
. 
Và vì vậy chúng ta cầu nguyện: “Thiên Chúa ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận 
những điều tôi không thể thay đổi, Can đảm thay đổi những điều mà tôi có thể, và ban  
Trí tuệ cần biết những sự khác biệt." 
 
Phó tế Arturo Jimene 

2 Tháng Sáu 2019 
SỰ THĂNG THIÊN CỦA CHÚA 

(NĂM C) 
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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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CÁC CHUYẾN THAM 
QUAN TRƯỜNG 

Thứ Ba cuối cùng của mỗi Tháng

9:30 sáng & 5:30 chiều


Đăng ký, xin vào: olsh.catholic.edu.au

Hay gọi 82698800 để chọn ngày tham 

quan trường


 Trung Học Công Giáo Nữ từ Lớp 7 - 12

496 Regency Road, Enfield SA 5085


Điện thoại: 8269 8800

Web: olsh.catholic.edu.au

http://olsh.catholic.edu.au
http://olsh.catholic.edu.au

