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Mến gửi các Gia Đình, Học Sinh và Nhân Viên,  
 
Chúng ta đã kết thúc Học kỳ 2 giống như cách chúng ta 
bắt đầu Học Kỳ với cam kết tuyệt đối về việc học ở trường 
và sự quan tâm tích cực vô điều kiện đối với mọi trẻ em và 
người lớn trong trường.  
 
Đôi khi trong cộng đồng có thể có cuộc thảo luận về việc 
một đứa trẻ đã sẵn sàng đến trường. Tôi tin rằng các 
trường học cần phải sẵn sàng cho trẻ em bằng cách cung 
cấp cho chúng một chương trình học tập toàn diện và hấp 
dẫn sẽ đưa chúng vào chương trình giảng dạy.  
 
Như tác giả Marc Prensky nói rằng đó là một trường hợp 
của “ Hãy thu hút tôi hoặc ganh tị với tôi!”, Prensky gợi ý 
rằng ở trường có ba loại học sinh:  
 
1. Những học sinh  thực sự tự động viên và là một người 
mơ ước được dạy bởi vì họ có thể chờ đợi để đến lớp và 
nuốt chửng các bài học đang đặt trước mặt họ.  
2. Học sinh trải qua các hoạt động nhưng những người 
không thực sự thấy được sự liên quan của việc học ở 
trường với cuộc sống của họ. Những học sinh này “thích 
chơi trong trường”  
3. Học sinh chỉnh xem trường nào đang cung cấp nếu 
không ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của họ như các nhạc 
sĩ hoặc các nhà làm trò chơi yêu thích của họ. Đây là thế 
hệ “hài lòng ngay lập tức”. Nếu họ không nhận được 
những gì họ muốn thì họ trở nên tức giận.  
 
Tại Holy Family, chúng tôi thấy mọi thứ hơi khác một 
chút. Chúng tôi nắm lấy các học sinh tự động viên và cho 
phép họ tự do làm theo sở thích của họ khi họ bao quát 
chương trình giảng dạy. Trong lớp, chúng tôi giảm thiểu 
công việc thường xuyên hoặc làm việc bận rộn, không 
được trẻ em quan tâm đặc biệt. Chúng tôi sử dụng các kỹ 
năng âm nhạc, sáng tạo và CNTT của trẻ em ở một mức 
độ đáng kinh ngạc và thu hút trẻ em vào việc học của 
chúng một cách có động lực cao.  
 
Trẻ em sử dụng sáng tạo các công nghệ học tập được tải 
vào máy tính xách tay và các kỹ năng và tài năng âm nhạc 
mới nổi của chúng. Tuần này, chúng tôi đã được xem các 
tài năng phi thường của các học sinh  chúng ta, những 
người nhận được dạy một loạt về các giọng hát và nhạc cụ 
tại Đại hội Âm Nhạc của trường chúng ta. Xin chúc mừng 
các học sinh tài năng của chúng ta và các Giáo viên Nhạc 
cụ có tay nghề cao của chúng ta: Nick (Bộ Gõ 
Percussion), Roger (Dây String), Denny (Guitar), Warwick 
(Giọng Hát) và Amy (Keyboard). Nếu quí vị muốn con em 
quí vị tham gia chương trình, xin vui lòng liên hệ với Văn 

Phòng Trường. 
 
Một Trung Tâm Âm Nhạc mới đang được xây dựng tại 
thời điểm này (xem kế hoạch bên dưới) và sẽ cung cấp 
điều kiện âm thanh chất lượng cao cho công cụ và sản xuất 
đa phương tiện. Bộ phần mềm sẽ cung cấp các điều kiện 
tối ưu để ghi âm và sản xuất video.  
 
Có một số bổ sung xây dựng khác được lên kế hoạch cho 
trường học trong học kỳ tới, điều này sẽ giúp tăng cường 
hiệu quả và hoạt động của trường chúng tôi. Bao gồm các:  
 
• Thay đổi Trung tâm Học Tập Mầm Non để phục vụ cho 
việc ghi danh trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi  
• Hai màng hình quảng cáo hai mặt mới tại Trường và 
Trung Tâm Mầm Non.  
• Hai sân chơi cứng mới trong Sân Grevillia ở phía bắc của 
trường. 

Trân trọng, 
 
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Kế Hoạch Về Trung Tâm 
Âm Nhạc

6.1.1   Đề Xuất 
Công việc phù hợp cho các cơ sở cách âm được xây dựng có mục đích đã được thiết kế, ghi lại và 
cung cấp cho Nhà thầu Xây dựng. Đề xuất chỉ ra điều khoản các chỗ sau đây; 
- 1 Phòng Lớn để Dạy,  6-8 học sinh  
- 1 Phòng Trung để Dạy , 4 - 6 học sinh  
- 1 Phòng Nhỏ để Dạy, 2-3 học sinh  
- 1 Khu Vực  Chương Trình Giảng Dạy Âm Nhạc, 24 học sinh
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THẤY VÀ THUẬT LẠI
Ngày hôm nay các nam sinh đã nổ lực rất nhiều qua trận chơi với một số sự cạnh tranh khó 
khăn. Cần phải đề cập rằng tất cả các trường học đều có học sinh lớn hơn để lựa chọn từ đó 
tạo lợi thế cho họ ngay từ đầu. 

Các cậu bé cũng đá rất dũng cảm và thể hiện một số đoạn chơi tuyệt vời trong ngày. 

Các kết quả: 

St Columbiaa thua 5-1 
Greenwith thắng với tỷ số 1-0 
Gleeson thua 6-2 

Một số màn trình diễn nổi bật, nhưng cả Nick và bản thân tôi đều cảm thấy rằng Carlo 
Capone đã thể hiện tinh thần thật sự của Holy Family. Sự linh hoạt để chơi ở vị trí bình 
thường của cậu ấy và những cố gắng hết sức, để đảm bảo tất cả các dải được đóng gói đúng 
cách trong túithể thao. Nỗ lực thật tuyệt vời !! 

Trân Trọng 

Daniel Pearce
Giáo viên
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THẤY VÀ THUẬT LẠI
Tôi nhận được email từ Sr Irene, người làm việc tại Giáo xứ Salisbury. Đọc email dưới đây để biết thêm thông tin. 

Lời chào từ Sister Irene 
“Bạn khỏe không? Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt với bạn. Tôi có được tham gia một chương trình từ thiện đang diễn ra ở 
Châu Á. 

Chúng tôi có một đứa trẻ tên Anthony đến từ Sri Lanka. Đứa trẻ bị thương nặng ở đầu trong cuộc tấn công khủng bố 
vào Chúa Nhật Phục Sinh tại Nhà Thờ Công Giáo St Sebastian, Sri Lanka. Cậu ấy cần phải trải qua phẫu thuật não, 
chấn thương đầu ảnh hưởng đến não. Chúng tôi đưa đứa trẻ đến Mỹ để trải qua ca phẫu thuật, vì bệnh viện ở Sri Lanka 
không thể xử lý ca phẫu thuật. Chúng tôi đã huy động được 10 ngàn 500 đô trong số 15 ngàn 500 đô mà bệnh viện yêu 
cầu. Chúng tôi cần thêm 5 ngàn đô la nữa để đạt được những gì cần thiết cho cuộc phẫu thuật. Ca phẫu thuật của cậu 
ấy được lên kế hoạch vào ngày 1 Tháng Bảy năm 2019. Xin vui lòng giúp chúng tôi đạt được số tiền này hoặc giúp 
hoàn thành từ sức mạnh của bạn. 

Chúa chắc chắn  sẽ ban phước cho bạn vì sự hào phóng của bạn. Dưới đây là hình ảnh của đứa trẻ. Tôi sẽ chờ phản hồi 
của bạn để tôi có thể hướng dẫn bạn  
cách gửi quyên góp đúng cách. 

Với tình yêu và những lời cầu nguyện 
Sister Irene “ 

Trân trọng, 
Michael Urdanof

Chào tất cả, 
Các học sinh của Lớp 5/6ND & 5/6NP sẽ bán các ly jelly  với 
kẹo ($1 một ly) để gây quỹ cho ngày Nhận Dạng Danh Tính 
Công Giáo. 

Số tiền gây quỹ sẽ trao tặng cho một cậu bé trai nhỏ  trong 
Giáo Xứ chúng ta, người đang cần một cuộc giải phẩu rất tốn 
kém. 

Xin nói với các học sinh của bạn đem Theo $1 nếu các em 
muốn mua. 
Cảm ơn lòng tốt của bạn, 
Nick và Nadia

Một ví dụ tuyệt vời về các học  
sinh  của chúng ta muốn hoàn thành 
càng sớm càng tốt để giúp đỡ những 
người có nhu cầu.



� �

� Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy 2019

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 6, Ban Phụ Huynh và Thân Hữu của Holy 
Family đã tổ chức Đêm Đố Vui đầu tiên của chúng ta tại Hội Trường. 

Thật là một đêm thành công! Xin chúc mừng và cảm ơn Cộng Đồng 
Phụ huynh và Bạn Hữu. Một lời cảm ơn đặc biệt đến Sandy Mathews, 
Allana Bressanelli, Jamie Watts, Norma Gray, Melinda Hughes, Tahnee 
Loring & Katarina Vekis vì tất cả sự giúp đỡ và hỗ trợ của họ để tạo 
nên một đêm thành công và thật thú vị. 

Chúng tôi đã gây quỹ được hơn 2000 đô , điều này thật tuyệt vời và sẽ 
được sử dụng mua một Bàn Bóng Bàn Ngoài Trời. 

Gửi đến những phụ huynh, bạn bè và nhân viên đã tham dự - Chúng tôi 
xin cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu không có sự đóng góp và tham dự của 
bạn, đêm này sẽ 
không thành công 
như vậy. Một đêm 
đầy niềm vui cho 
thấy bầu không 
khí thân thiện của 
cộng đồng trường 
học của chúng ta. 

Đừng lo lắng nếu 
bạn bỏ lỡ cơ hội 
- đây sẽ là một 
sự kiện thường 
niên của Trường 
chúng ta.
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Chúa Nhật 20 Tháng Mười 2019 
Tại Trường Công Giáo Holy Family 

71 Shepherdson , Parafield Gardens SA 5107 

Bạn có khiếu vể mỹ thuật không? Bạn có một doanh nghiệp nhỏ tại nhà? 

Nếu đây chính là bạn, chúng tôi muốn mời bạn tham gia tổ chức một gian hàng tại hội chợ xuân 
hàng năm của chúng tôi. 

Các mẫu đơn có sẵn từ văn phòng, trang web của chúng tôi hoặc thông qua Ứng dụng QKR. Lệ phí 
có thể được thực hiện tại văn phòng hoặc thông qua Ứng dụng QKR. 

Xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc liên hệ với Trường. 

Cảm ơn 
Ban Hội Chợ Xuân

Họp lần tới: Thứ Tư 24 Tháng Bảy 2019 
     9 giờ sáng trong Phòng Boardroom 
     ***Chào đón Mọi Người
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BẠN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ 
Ngày Biểu Diễn Nhạc Cụ 

THỨ NĂM 4 Tháng Bảy (Tuần 10) 
Lúc 9 giờ sáng 

Trong Hội Trường 
Nhóm Toàn Trường 

Holy Family có nhiều Nhạc sĩ tài năng đang tham dự các buổi học 
nhạc cụ tại trường. Con quí vị có thể là một trong số họ. 

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên lạc văn phòng trường 
hoặc các giáo viên âm nhạc. 

Chúng tôi đang mong chờ một chương trình giới thiệu tài năng 
đầy cảm hứng và giải trí. 

Hy vọng sẽ được gặp quí vị ở đó! 

Trân trọng, 
Sarah Crisp và Kristine Rebeiro
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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

CANTEEN

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

Chúng tôi đang cần tình nguyện viên. Nếu bạn có thể dành một vài giờ, chúng tôi sẽ thực sự đánh giá cao 
sự giúp đỡ của bạn. Hãy nói chuyện với các nhân viên văn phòng về việc đăng ký trở thành một tình 
nguyện viên.  Nếu bạn đã sẵn sàng hãy đến và nói chuyện với chúng tôi trong căng tin. Chúng tôi rất 
mong muốn để có thể làm việc với bạn.
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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;
Các cuộc thi thể thao;
Trại;
Đồng phục;
Đơn đặt hàng căng tin;
Mua các trò chơi trong Hội Xuân;
Các sự kiện đặc biệt và BÂY GIỜ 
* Lệ Phí 

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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SEMESTER 1 REPORTS Thứ Hai 1 Tháng Bảy ( gửi qua email)

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ 2 Thứ Sáu 5 Tháng Bảy  (chấm dứt lúc 3 giờ chiều)

NGÀY BẮT ĐẦU CỦA HỌC KỲ 3 Thứ Hai 22 Tháng Bảy (Bất đầu lúc 8.50 sáng)
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Holy Family Catholic School Playgroup  
For children aged 0-5 years 

We are based on the principles of continuity, transition and pathways for children and their 
families.  Watch your children play, learn and build friendships and social skills in a safe and 
supported environment. 

All families are WELCOME (you don’t need to be attending the school) 

When: Tuesday & Thursday 9am - 11am  
Where: Holy Family OSHC room  

Bring: Water, hat, fruit & gold coin donation  
For further enquiries, Please call 8250 6616 or email 

kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

Nhóm Chơi của Trường Holy Family 
Cho trẻ em từ 0 - 5 tuổi 

Chúng tôi dựa trên những dự đoán về tính liên tục, chuyển tiếp và con đường cho trẻ 

em và gia đình của chúng. Xem con bạn chơi, học hỏi và xây dựng tình bạn và các kỹ 

năng xã hội của chúng trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ. 

Tất cả các gia đình đều được chào đón (bạn không cần phải đến trường) 

Khi nào: Thứ ba & Thứ năm 9h - 11h 

Ở đâu: phòng OSHC của Holy Family 

Mang theo:  nước, mũ, trái cây và đồng tiền vàng. 

Đối với các yêu cầu xa hơn, xin vui lòng gọi 82506616 hoặc email: 

kelly.johnston@holyf Family.catholic.edu.au 
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Vào Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu, Giáo Hội cử hành lễ Thánh 
Peter và Paul.  
 
Hai vị Thánh này đã định hình Giáo hội Kitô Giáo trong 
những năm đầu và xây dựng nền tảng cho Giáo Hội 
Công Giáo ngày nay.  
 
Peter là tên mà đã được Chúa Giêsu đặt cho ông. Tên 
của ông có nghĩa là đá hoặc sỏi cứng. Điều này có ý 
nghĩa rất lớn đối với người dân Judea, những người có 
thể nhìn xung quanh và nhìn thấy những tảng đá rắn chắc 
ở một bên, và ở phía bên kia là những đụn cát chuyển 
động do gió thổi. Trong Peter, Chúa Giêsu đã cho Giáo 
Hội một người lãnh đạo vững chắc.  
 
Đầu tiên, Paul đã cố gắng ngăn chặn sự truyền bá của 
Kitô Giáo bằng cách bắt giữ các Kitô hữu và khiến họ bị 
tống vào tù. Rồi sau khi ngã từ ngựa xuống, ông đã bị 
mù và từ bởi một luồn ánh sáng và là nơi phát ra một 
giọng nói và hỏi tại sao ông lại bắt bớ Giáo Hội. Sau đó, 
trong một khải tượng, ông đã biết rằng Chúa Giêsu là 
Đấng Mê Sia và những kẻ bức hại những người theo 

Chúa tức là  những kẻ  làm hại Chúa Giêsu. Paul đã dành 
phần còn lại của cuộc đời mình để thuyết giảng phúc âm 
của Chúa Giêsu.  
 
Họ đã chết như Liệt sĩ dưới thời Nero trong khoảng thời 
gian từ năm 64 đến 67 sau Công Nguyên.  
 
Chương Trình Bí Tích  

Vào cuối tuần này,  29 Tháng Sáu và ngày 30 Tháng Sáu, 
phiên điều tra đầu tiên sẽ được tổ chức cho các Phụ huynh 
muốn ghi danh học sinh vào Chương trình Bí Tích Xác 
Nhận của chúng tôi cho năm 2019 và 2020. Các cuộc họp 
sẽ được tổ chức tại St Augustine Centre  ngay sau Nhà thờ 
St Augustine. Các phiên họp sẽ vào: Thứ Bảy  29 Tháng 
Sáu lúc 4 giờ chiều hoặc Chúa Nhật,  30 Tháng Sáu lúc 
10:15 sáng tại The Family Centre, (trong khuôn viên nhà 
thờ St. Augustine), 25 Commercial Rd Salisbury. 
 
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:   enquire@salcath.org.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    
Email:   sacraments@salcath.org.au 

  

  Parish Faith Formation: 
Joan Young (Coordinator) 
Phone:  8258 2314  
Email:   faithformation@salcath.org.au 
 

Children’s Liturgy of the Word: 
Louise Stevens (Coordinator) 
Phone:  8258 2314  
Email:   childrensliturgy@salcath.org.au 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 

Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay  
Phone:  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 
 

        

30303030thththth        JuneJuneJuneJune    2019201920192019    
13131313THTHTHTH    SUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIME    

(Year C)(Year C)(Year C)(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: https://salcath.org.au 
http://salcath.freehostia.com 

PARISH PASTORAL VISITATION 
Dear Friends,  
 

In late 2016, in the archdiocese of Adelaide, a formal process of parish visitation was set in place as 
part of our renewal process. The purpose of visitation is to support and deepen our Gospel Vision 
as a parish community. The visitation will be an opportunity for us to reflect together as a community 
about our Gospel vision and mission.  We will explore together our resources and opportunities to 
be a witnessing community.  The team will help us with the ways and means to be more effective in 
our common vision of expanding the reign of God.   The visitation in Salisbury parish will take place 
during 3-11 August 2019. The visitation team will be headed by Rev. Fr. Philip Marshall, the 
Administrator Delegate to the Archdiocese and supported by Ms. Teresa Lynch and a renewal task 
force team.  
 

The process of Visitation (As per guidelines given by visitation team) 
• On 3rd/4th, (Sat/Sun) Rev. Fr. Philip Marshall (Administrator Delegate) will visit Salisbury 

and celebrate or concelebrate as many of the parish Masses as possible to introduce the 
visitation and its purpose to the Eucharistic community. Opportunities for ‘meet and greet’ 
such as a ‘cuppa and chat’ after Mass are encouraged. On that same weekend one or 
more meetings may take place with parish leadership, as planned during the preliminary 
planning phase.  

• The central pillar of the visitation will take place through one ‘long day’, on Friday 9th 
August 2019. On that day will be an opportunity for the Administrator Delegate and the 
visitation team to meet with key leaders in the community: clergy, religious, pastoral 
associates, pastoral councillors, admin and finance members, pastoral supporters, youth 
leaders and other key associates along with school leadership, school staff, students and 
if possible school and parish parents and faithful.  There will be opportunities to visit with 
the sick and/or housebound etc. and other pastoral moments  

• An important element of the visitation will be the option for the ordained to engage in a 
fraternal conversation one to one with the Administrator Delegate as a part of the pastoral 
responsibility to the ordained.  

• The concluding event of the visitation will be on the final Sunday (11th August 2019) 
where one main Mass in the parish will be celebrated, to which all parishioners will be 
invited (suggested by the Visitation Team, not finalised).   At that Mass, the Administrator 
Delegate will address the parishioners and make some response to the outcome of the 
conversations and meetings that have occurred during the week.   Following the Mass, it 
is hoped that there might be the opportunity for a short open parish meeting and a shared 
lunch during which time the visitation team will have the opportunity to meet and engage 
with the people of the parish who wish to be there.  
Post Visitation 

• Within 4-6 weeks of the visitation a written document of response (Appreciative Response) 
will be sent to parish for consideration, reflection and any further dialogue. Three – four 
months after the visitation a follow-up meeting will be negotiated with the Community to 
provide an opportunity to share insights and planning arising from the Appreciative 
Response.  
 

Right now, we are in the preliminary process of planning and more details will be available 
soon with dates. You are welcome to offer suggestions too.  I request all of you to consider 
blocking your dates (Aug. 3-11) for this important moment of our parish life. I am sure this will 
be a time of renewal, grace, fresh insights and growth for our community.  
 

Blessings and Peace, 
 
 

Fr. Shibu Jacob Msfs 

Bạn thân mến, 
 
Vào cuối năm 2016, tại tổng giáo phận Adelaide, một quy trình thăm viếng giáo xứ chính thức 
đã được đặt ra như là một phần của quá trình đổi mới của chúng ta. Mục đích của chuyến viếng 
thăm là để hỗ trợ và đào sâu tầm nhìn về Tin Mừng của chúng ta như một cộng đồng giáo xứ. 
Chuyến thăm sẽ là cơ hội để chúng ta cùng nhau suy ngẫm về tầm nhìn và sứ mệnh Tin Mừng 
của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các nguồn lực và cơ hội của mình để là một 
cộng đồng chứng kiến. Nhóm sẽ giúp chúng ta các cách và phương tiện để có hiệu quả hơn 
trong tầm nhìn chung của chúng ta về việc mở rộng triều đại của Thiên Chúa.  

Chuyến thăm tại giáo xứ Salisbury sẽ diễn ra trong thời gian 3-11 Tháng Tám năm 2019. Nhóm 
thăm viếng sẽ do Mục sư Fr. Philip Marshall, Quản trị viên Đại biểu đến Tổng Giáo Phận và 
được hỗ trợ bởi Bà Teresa Lynch và một nhiệm vụ đổi mới lực lượng đội.  
Quá trình truy cập (Theo hướng dẫn được đưa ra bởi nhóm truy cập) 
 
· Vào ngày 3/4, (Thứ Bảy / Chúa Nhật) Rev. Fr. Philip Marshall (Quản trị viên) sẽ đến thăm 
Salisbury và cử hành hoặc đồng tế càng nhiều Thánh Lễ Giáo Xứ càng tốt để giới thiệu  
thăm viếng và mục đích của nó cho cộng đồng Thánh Thể. Cơ hội để gặp gỡ và chào hỏi  
chẳng hạn như ‘uống trà’ và trò chuyện sau khi Thánh Lễ.  
Vào cùng một ngày cuối tuần hoặc nhiều cuộc họp có thể diễn ra với sự lãnh đạo của giáo xứ, 
theo kế hoạch trong giai đoạn sơ bộ giai đoạn lập kế hoạch. 
 
· Trụ cột trung tâm của chuyến thăm sẽ diễn ra trong suốt một ngày dài, vào thứ Sáu ngày 9  
Tháng Tám năm 2019. Vào ngày đó sẽ là cơ hội cho Đại biểu Quản trị viên và nhóm thăm viếng 
để gặp gỡ các nhà lãnh đạo chủ chốt trong cộng đồng: giáo sĩ, tôn giáo, mục vụ  
cộng sự, ủy viên hội đồng mục vụ, thành viên quản trị và tài chính, người ủng hộ mục vụ, lãnh 
đạo thanh niên và các cộng sự chủ chốt khác cùng với lãnh đạo nhà trường, nhân viên nhà 
trường, học sinh và nếu có thể trường và các phụ huynh trong giáo xứ. Sẽ có cơ hội đến thăm 
với người bệnh và / hoặc ở nhà, vv và những khoảnh khắc mục vụ khác  
· Một yếu tố quan trọng của chuyến thăm sẽ là lựa chọn cho sắc phong tham gia vào  
cuộc trò chuyện huynh đệ  đối một với Đại diện Quản trị viên như là một phần của mục vụ  
trách nhiệm với sắc phong. 
 
· Sự kiện kết thúc của chuyến thăm sẽ vào Chúa Nhật cuối cùng (ngày 11 Tháng Tám năm 
2019) nơi một thánh lễ chính trong giáo xứ sẽ được cử hành, mà tất cả giáo dân sẽ được được 
mời (được đề xuất bởi Nhóm Tham quan). Trong thánh lễ đó, Quản trị viên Đại biểu sẽ giải 
quyết các giáo dân và đưa ra một số phản ứng với kết quả của cuộc trò chuyện và các cuộc họp 
đã xảy ra trong tuần. Sau thánh lễ, hy vọng rằng có thể có cơ hội cho một cuộc họp giáo xứ mở 
ngắn và chia sẻ ăn trưa trong thời gian đó, nhóm thăm viếng sẽ có cơ hội gặp gỡ và tham gia với 
những người của giáo xứ muốn ở đó. 
 
Truy cập bài 
· Trong vòng 4 - 6 tuần kể từ chuyến thăm, một văn bản phản hồi (Phản hồi đánh giá cao)  
sẽ được gửi đến giáo xứ để xem xét, phản ánh và bất kỳ cuộc đối thoại nào.  Vài tháng sau 
chuyến thăm, một cuộc họp tiếp theo sẽ được đàm phán với Cộng đồng để tạo cơ hội để chia sẻ 
những hiểu biết và lập kế hoạch phát sinh từ điểm Đánh giá cao  
Phản ứng. 
Ngay bây giờ, chúng tôi đang trong quá trình lập kế hoạch sơ bộ và sẽ có thêm thông tin chi tiết 
sớm với ngày. Bạn được chào đón để cung cấp các đề nghị. Tôi mong muốn tất cả các bạn xem 
kỷ cácngày này (3-11 Tháng Tám) cho thời điểm quan trọng này trong cuộc sống giáo xứ của 
chúng ta. Tôi chắc chắn điều này sẽlà thời gian đổi mới, ân sủng, những hiểu biết mới mẻ và 
tăng trưởng cho cộng đồng của chúng ta. 
 
Chúc Phước lành và bình an,  
Cha Shibu 

30 Tháng Sáu 2019 
CHÚA NHẬT THỨ 13  

(Năm c) 
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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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CƠ HỘI CUỐI  
Hãy đem vào các giấy dán từ Woolworths và chúng ta 

sẽ đếm!
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"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

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.

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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 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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SCHOOL HOLIDAY 
NETBALL CLINICS
Inspire. Educate. Fun!
Our aim is to motivate and inspire the next generation to reach  
their potiental through netball!

Supported by

JULY 2019

GOLDEN GROVE 6–9 yrs & 10–12 yrs 
Wednesday 10th July, Golden Grove Recreation Centre

6–9 years general skills clinic $50, 9am–12pm
10–12 years specialist sessions
•	 Shooting $45, 9am–11am
•	 Defence $45, 11.30am–1.30pm
•	 Mid Court $45, 2pm–4pm

GLENELG 6–9 yrs & 10–12 yrs 
Thursday 11th July, Immanuel College

6–9 years general skills clinic $50, 9am–12pm
10–12 years specialist sessions
•	 Defence $45, 9am–11am
•	 Mid Court $45, 11.30am–1.30pm
•	 Shooting $45, 2pm–4pm

CAMPBELLTOWN 6–9 yrs & 10–12 yrs 
Monday 15th July, The ARC

6–9 years general skills clinic $50, 9am–12pm
10–12 years specialist sessions
•	 Defence $45, 9am–11am
•	 Mid Court $45, 11.30am–1.30pm
•	 Shooting $45, 2pm–4pm

UNLEY 6–9 yrs & 10–12 yrs 
Tuesday 16th July, Unley High School

6–9 years general skills clinic $50, 9am–12pm
10–12 years specialist sessions
•	 Mid Court $45, 9am–11am
•	 Defence $45, 11.30am–1.30pm
•	 Shooting $45, 2pm–4pm

REGISTER NOW! erinbell.com.au
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Opportunity through learning 

Last updated June 2019 

Child Care Subsidy rates from 1 July 2019 
This fact sheet outlines adjustments to Child Care Subsidy rates that take effect on 1 July 2019. 

Income test 
The percentage of Child Care Subsidy a family is entitled to is based on combined annual income. Child Care 
Subsidy income thresholds are adjusted annually in accordance with Consumer Price Index (CPI). The table 
below shows the income thresholds that apply from 1 July 2019. 

2019 – 2020 

CCS family income thresholds  

Subsidy per cent  
(of actual fee charged or relevant hourly rate cap, 

whichever is lower) 

Up to $68,163 85% 

More than $68,163 to below $173,163 Decreasing to 50%  

$173,163 to below $252,453 50% 

$252,453 to below $342,453 Decreasing to 20%  

$342,453 to below $352,453 20% 

Equal to or above $352,453 0% 

Annual cap 
There is no annual cap for most families receiving Child Care Subsidy. The income threshold at which an 
annual cap does apply, and the value of the cap, are adjusted annually in accordance with CPI. The table 
below shows how the annual cap applies from 1 July 2019. 

  CCS annual cap 2019 – 2020  

Annual Subsidy Cap $10,373 

Annual Subsidy Cap Threshold $188,163 

         Tỷ Lệ Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Em từ 1 Tháng Bảy 2019 
 
Tờ thông tin này phác thảo các điều chỉnh đối với tỷ lệ Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em có 
hiệu lực vào ngày 1 Tháng Bảy năm 2019.  
Kiểm tra thu nhập  
Tỷ lệ trợ cấp chăm sóc trẻ em mà một gia đình được hưởng dựa trên kết hợp thu nhập 
hàng năm. Ngưỡng thu nhập Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em được điều chỉnh hàng năm 
theo Chỉ số Giá Tiêu Dùng (CPI). Bảng dưới đây cho thấy các ngưỡng thu nhập áp 
dụng từ ngày 1 Tháng Bảy năm 2019. 

Giới hạn hàng năm 
Không có giới hạn hàng năm cho hầu hết các gia đình nhận Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Em. 
Ngưỡng thu nhập áp dụng giới hạn hàng năm và giá trị được điều chỉnh hàng năm theo 
CPL. Bảng dưới đây cho thấy cách áp dụng giới hạn hàng năm kể từ ngày 1 Tháng Bảy 
năm 2019.

2019 - 2020 
Ngưỡng Thu Nhập Gia Đình ccs

Trợ cấp phần trăm

Lệ phí thực tế hoặc mức tràn lãi suất hàng giờ có liên quan, tùy theo 
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Giới hạn tỷ lệ hàng giờ
Giới hạn tỷ lệ hàng giờ là mức tối đa hàng giờ được sử dụng để tính Trợ cấp Chăm Sóc Trẻ Em của 
các gia đình cho từng loại dịch vụ. Giới hạn tỷ lệ hàng giờ được điều chỉnh hàng năm theo CPL. 
Bảng dưới đây cho thấy giới hạn tỷ lệ hàng giờ áp dụng từ ngày 1 Tháng Bày năm 2019
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