
� �

� Thứ Sáu, 9 Tháng Chín 2019

Mến gửi các em, nhân viên và gia đình  
 
Bài Giảng trong tuần này, chúng ta được nhắc nhở về tầm 
quan trọng của việc khiêm tốn.  
 
Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giê-su đã đi ăn tại nhà của 
một trong những người Pha-ri-si hàng đầu; và họ theo dõi 
Ngài chặt chẽ. Sau đó, Ngài đã kể với các vị khách một 
câu chuyện ngụ ngôn, bởi vì Ngài đã nhận thấy cách họ 
chọn những nơi ngổi danh dự. Ngài nói điều này, ‘Khi ai 
đó mời bạn dự tiệc cưới, đừng ngồi vào vị trí danh dự. 
Một người nổi bật hơn bạn có thể được mời, và người 
mời cả hai bạn có thể đến và nói:’Hãy từ bỏ vị trí của bạn 
cho người đàn ông này”. Sau đó, với sự ngượng ngùng 
bạn sẽ phải bỏ đi và đến ngồi ở vị trí thấp nhất . Không; 
Khi bạn là khách, hãy đi đến nơi thấp nhất và ngồi ở đó, 
để khi chủ nhà của bạn đến, ông ta có thể nói, “bạn của 
tôi,  hãy  lên  ngổi  ở  chổ  cao  hơn”.  Theo  cách  đó,  mọi 
người ngồi cùng bàn sẽ thấy bạn thạt vinh dự.  Đối với 
tất  cả  những người  tự  tôn cao mình sẽ  bị  hạ  mình,  và 
những người hạ mình sẽ được tôn cao.’

Chúa Jesus là một người có xu hướng phá vỡ suy nghĩ 
của thời đại. Ngài sẽ nói nếu bạn chuẩn bị tổ chức một 
bữa tiệc, đừng ủng hộ đám đông, hãy mời những người 
nghèo  và  bị  thiệt  thòi.  Mỗi  ngày  chúng  ta  gặp  những 
người có nhu cầu lớn hơn chính chúng ta. Đối với bản 
thân, chúng ta thường mong đợi sự tôn trọng và quan tâm 
từ những người khác. Đổi lại, thì chúng ta đã cung cấp 
những gì cho người khác? Chúng ta nói với những đứa 
trẻ: hãy xem xét khi thực hiện một hành động tử tế ngẫu 
nhiên cho một  người  khác, có lẽ  là người  mà chúng ta 
không biết rõ.

Thể Lực hàng ngày tại  Holy Family

Chúng tôi đã nói chuyện tại Cuộc Họp Nhân Viên về mối 
tương quan trực tiếp giữa sức khỏe / thể lực và sự thành 
công của học sinh trong học tập. Do đó, bạn sẽ nhận ra 
rằng khi chúng ta tận hưởng thời tiết tốt hơn do mùa xuân 
mang lại, trẻ em sẽ tham gia vào một số hoạt động để tăng 
thể lực theo những cách thích hợp.  

Tôi đã nhận thấy rằng năng khiếu thể chất của trẻ em đã 
được cải thiện trong thời gian gần đây. Tôi nghĩ rằng có 
nhiều lý  do bao gồm nhận thức cộng đồng tăng lên về 
nhu cầu dinh dưỡng tốt. Một lý do khác là rất nhiều cơ 

hội thể thao mới nổi trong cộng đồng và trong trường học.  

Chúng tôi rất tự hào về mức độ đạt được cao ở trẻ em 
trong trường của chúng tôi trong nhiều môn thể thao. Tôi 
rất  quan tâm đến sự  cam kết  của con cái  chúng ta khi 
chúng đến gần các mục tiêu thể thao của chúng.

Tuần trước em Liam Stam đã tham dự Giải Thi Đấu Quốc 
Gia của Trường Thể  Thao Úc tại  Canberra,  nơi  em đại 
diện cho SA và trường của chúng ta. Đội của Liam đã chơi 
xong 7 trận trong 5 ngày và tham dự  một  chuyến tham 
quan đến Viện Thể Thao Úc. Nam Úc đứng thứ hai chung 
cuộc và Liam là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của SA cho giải 
đấu. Đây là một bước tiến tuyệt vời cho Liam với tư cách 
là một cầu thủ bóng đá và tư cách một người. Em đã làm 
rất tốt Liam!  

Gương Mặt Thay Đổi của Holy Family  
Chúng tôi tin rằng con cái của chúng ta xứng đáng với 
những cơ sở tốt nhất cho việc giáo dục của chúng ở đây 
tại Holy Family. Theo đó, chúng tôi luôn có một chương 
trình phát triển vốn nghiêm ngặt để tăng cường các cơ sở 
này.  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Một trong những dự án đang được tiến hành tại thời điểm này là việc xây dựng Sân Bóng Chuyền và Bóng Rổ ở Công 
viên Grevillia ở phía sau trường giữa Banksia và Carnations Court. Những cơ sở này sẽ là nguồn cung cấp tuyệt vời 
cho học sinh của chúng ta tập thể dục và giáo dục thể chất mỗi ngày. (Xem bản đồ dưới đây cho thấy vị trí của các 
khu). Dự án cũng sẽ cung cấp Bãi Đậu Xe để cho phép trẻ em được đưa đến trường và Trung Tâm  ELC.
 
Sẽ có nhiều dự án khác trong đường tiếp theo.  
 
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 



� �

� Thứ Sáu, 9 Tháng Chín 2019

TOUCH FOOTBALL
Thật là một ngày tuyệt vời tại Công viên 17 ngày hôm nay tại Adelaide. Chúng tôi đã đưa 7 đội (54 học sinh) từ 
Lớp 3-6 đến sân thi  bóng đá. 

Giống như các cuộc thi trước đây trong năm , các học sinh của chúng ta rất nổi bật, tiến hành một cách xuất sắc. 
Sự chăm chỉ của họ trong các bài học PE đã đền đáp xứng đáng cho các đội có nhiều chiến thắng và thua  tối 
thiểu. Mặc dù đó là tinh thần và lời khen tích cực đó cũng là sự nổi bật. Các học sinh tiếp tục khuyến khích nhau 
ngay cả khi có những học sinh từ các trường khác làm họ bối rối. 

Chúng tôi xin cảm ơn Nadia, Maria, 
Matthew Smith (bố của bố Billy), 
Antonia Leonello (Grace Muff mum), 
Chantal Baillie ( mẹ Ryan Muff ) và 
Bianca Barbaro (mẹ Joseph ) đã hỗ 
trợ chúng tôi với các đội giám sát và 
huấn luyện. Chúng tôi cũng đã có rất 
nhiều hỗ trợ từ phụ huynh đến xem 
vào ngày này, bao gồm cả những 
bậc cha mẹ đã tận tình đưa con cái 
họ đến lễ hội để đảm bảo con em họ 
tham gia. 

Chúng tôi đang tiếp tục xây dựng 
dựa trên nền văn hóa thể thao tuyệt 
vời và cộng đồng yêu thích nó. Một 
ngày tuyệt vời có tất cả. 
Rất là vui !! 

Daniel Pearce và Leanne Cooymans 

😁

😁

😁
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😁

😁
Xin chân thành cảm ơn Leanne và Daniel vì 
đã làm việc khó nhọc và cống hiến trong 
việc tổ chức lễ hội bóng đá và chuẩn bị cho 
học sinh của chúng ta các kỹ năng để biến 
họ thành người tham gia thành công. Nỗ 
lực của đội và rất nhiều chiến thắng, với 
một số đội bất bại ngày hôm nay! 

Một lời cảm ơn đặc biệt đến các sinh viên 
của Holy Family, người đã đại diện cho 
trường của chúng ta và khiến chúng ta tự 
hào. 

Nadia Pinneri 😃
Giáo Viên
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2020 SENIOR JUMPER 
 
Dear Parents/Carers 
 
Orders are now being taken for the Senior Jumper for 2020 which will cost $70.  These jumpers will 
be black with the words “SENIOR 2020” embroidered under the logo. 
 
Orders must be received by Friday 29th November 2019 with full payment of $70 required upon 
ordering.  Only students whom have placed and paid in full their order by this date will receive their 
jumpers at the start of the 2020 year.  The sizing is the same as the current red jumper. 
 
Orders and payments made after the due date will not receive their jumpers until late in Term 1 
and will incur a late fee. 
 
The Senior Jumper is a compulsory uniform item for all year 6 students in 2020. 
 
This jumper cannot be worn with the sports uniform; the winter sports jacket will still be 
required. 
 
**** Late orders will incur a late fee and delays. **** 
 
KERRY WHITE 
PRINCIPAL 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2020 SENIOR JUMPER 
 
Name:   Class:   
 
Sizes:  
 
 
Cost: $70 – required upon ordering due by Friday 29th November 2019 
 
 
Signed:______________________________________ 
 (Parent/Caregiver) 
 

PLEASE RETURN ORDER WITH $70 PAYMENT TO THE SCHOOL OFFICE NO LATER THAN FRIDAY 29TH NOVEMBER 2019 
 

OFFICE USE ONLY 

Date Received  Payment Paid  

 

10 12 14 16 18 20 22 

Đơn đặt hàng hiện đang được thực hiện cho các Học Sinh lớp 6 năm 2020 với giá $70. Những áo lạnh 
này sẽ có màu đen với dòng chữ "SENIOR 2020" được đặt dưới phù hiệu logo.

Đơn đặt hàng phải được nhận trước Thứ Sáu 29 Tháng Mười Một năm 2019 với khoản thanh toán đầy 
đủ $70 khi đặt hàng. Chỉ những học sinh đã đặt mua và thanh toán đầy đủ theo thứ tự của họ trước ngày 
này mới nhận đượcáo lạnh này vào đầu năm 2020. Kích thước giống như áo lạnh màu đỏ hiện tại.

Đơn đặt hàng và thanh toán được nếu thực hiện sau ngày trên sẽ không nhận được áo lạnh của họ cho 
đến cuối Học kỳ 1 và sẽ phải chịu một khoản phí vì trả trễ.

Áo lạnh dành cho các em Lớp 6 vào năm tới là đồng phục bắt buộc cho tất cả các học sinh Lớp  6 vào 
năm 2020.
Áo lạnh này không thể mặc chung với đồng phục thể thao: áo khoác thể thao mùa đông vẫn sẽ được yêu 
cầu xử dụng.

**** Đơn đặt hàng trễ sẽ phải trả  phí chậm trễ ****

KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG
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HỌP HỘI XUÂN Thứ Ba 10 Tháng Chín (7 giờ tối trong Phòng Nhân Viên)

LỄ TẾT TRUNG THU Thứ Sáu 13 Tháng Chín

4PB and 4MR SLEEPOVER Thứ Năm 19 Tháng Chín

T-BALL CARNIVAL Thứ Sáu 20 Tháng Chín

NGÀY MẶC THƯỜNG PHỤC Thứ Sáu 20 Tháng Chín (tặng một bịt kẹo cho Spring Fair)

BAN HÁT TRÌNH DIỄN Thứ Tư 25 Tháng Chín

3JM and 3IB SLEEPOVER Thứ Năm 26 Tháng Chín

PYJAMA DAY Thứ Sáu 27 Tháng Chín (tặng 1 đồng cho Spring Fair)

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ Thứ Sáu 27 Tháng Chín (chấm dứt lúc 3 giờ chiề)
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Vào ngày 28 Tháng Tám, là ngày Lễ Kỷ Niệm của vị 
Thánh bảo trợ của chúng ta tại Giáo Xứ Salisbury, 
Thánh Augustine của Hippo. 

Nhớ về Thánh Augustine 

Chúng ta nhớ về cuộc sống và công việc của St 
Augustine. Ông sống năm 354 đến 430. Việc tưởng 
nhớ của chúng ta đưa chúng ta trở lại hơn mười lần  
cuộc sống trong tòa nhà nhỏ của chúng ta. 
Augustine là một nhân vật thế giới, trong khi nhà thờ 
của chúng ta ở Salisbury không quá nổi tiếng. Nhiều 
khía cạnh của cuộc sống và công việc của Augustine 
đã tiếp tục truyền cảm hứng và tạo ra tranh cãi trong 
nhiều thế kỷ và thậm chí cho đến ngày nay. 

One rMột lý do khiến tên tuổi Augustine tiếp tục 
được biết đến là vì ông là một nhà văn vĩ đại. Sản 
lượng của Augustine, trước khi ông trở thành giám 
mục và sau đó trong nhiều năm làm giám mục tại 
Hippo ở Bắc Phi, là vô cùng quan trọng. Lời thú tội 
của ông là một tác phẩm hiện đại đáng kinh ngạc. 
Gần đây, một nhà văn Dominican, Aidan Nichols, đã 
viết một nghiên cứu về thần học của Joseph 
Ratzinger, nay là Giáo Hoàng Benedict XVI. Nichols 
nói với chúng ta rằng Giáo hoàng Benedict bắt đầu 
nghiên cứu thần học của mình hơn năm mươi năm 
trước bằng cách nghiên cứu về St Augustine. Giáo 
Hoàng tiếp tục học theo Augustine ngay trong suốt 
cuộc đời của mình. Ảnh hưởng của ông vẫn đang 
được cảm nhận. 

Chúng ta nhớ đến Augustine là một nhà văn, một 
triết gia, nhưng cũng là một Giám Mục trong những 
thời điểm rất khó khăn. Chắc chắn vị thánh của giáo 
xứ chúng ta không phải là một số người bị lãng 
quên, mà là một nhà lãnh đạo tiếp tục qua nhiều thế 
kỷ để mang lại sức sống cho Giáo Hội. Hỡi Thánh  
Augustine, xin cầu nguyện cho chúng con! 

Chương trình bí tích  
Thứ Bảy này, ngày 7 Tháng Chín  lúc 4 giờ chiều và 
Chúa Nhật, ngày 9 Tháng Chín lúc 10.15 sáng, sẽ là 
phiên họp tiếp theo của Chương trình Bí tích Thánh 
Luca. Chủ đề là Phụng vụ Lời Chúa và Cách Cầu 
Nguyện. 

Michael Urdanoff 
APRIM 

Thánh Lễ Phụng Vụ, Cầu nguyện Buổi Sáng 
 
Thứ Năm, ngày 12 Tháng Chín, 3JM & 3IB, Thánh 
Lễ lúc 11:20 sáng, tại Trung Tâm 
Thứ Ba ngày 10 Tháng Chín, Thánh Lễ Phụng Vụ 
của 5/6HM, lúc 2.30pm trong Lớp  
Thứ Ba ngày 10 tháng Chín, Cầu nguyện Buổi Sáng 
của Lớp 4PB, lúc 9 giờ sáng, trong Lớp. 

TIN TỪ APRIM
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Hear UsYOU
’RE

INV
ITED

!
TO

Come along to celebrate and 

support South Australia’s talented 

youth on one of four evenings 

presented by the 

Catholic Schools Music Festival

Featured soloists, big bands, 

a cappella vocal groups and more 

exhibit an astonishing calibre of 

musicianship and you will rarely hear 

a choir quite like this!

OPEN TO THE PUBLIC
23-26 SEPTEMBER 2019
ADELAIDE FESTIVAL THEATRE

BOOK
THROUGH
www.bass.net.au

In September 2019, the annual Catholic 
Schools Music Festival will again place 2000 

extraordinary students from the ages of 
10-18 years onto the Festival Theatre stage!  

Across four nights, students from 80 
Catholic schools will present outstanding 
performances encompassing a 400-voice 

choir, instrumental ensembles, vocal groups, 
and remarkable solo artists.

Music is an Art of the Heart

“You perform to give your gift away.
 A listener comes because they don’t do what you do. 

You complete them by performing
and they complete you by listening.” 

Bill Broughton

Monday 23 
September
Tuesday 24 
September

Wednesday 25 
September
Thursday 26 
September 

Adelaide Festival 
Theatre

at the

Adelaide Festival 
Centre

King William Road 
Adelaide

7.30-9.30pm

Tickets on sale to the public from August 12
A-RESERVE: $37.00 B-RESERVE: $30.00

SCHOOL CARD: All seats at B-Reserve price

Book at BASS outlets
call 131 246 or visit bass.net.au

Catholic Schools
Music Festival

Groups larger than 10 
book through BASS 
groups department

08 8205 2220

Access requirements or 
wheelchair seats: 

131 246 
or visit an agency 

The Music Festival is a Companion Card affiliate.
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Món ăn  
• Gian hàng thực phẩm Việt Nam  
• BBQ  
• Xúc xích  
• Yiros  
• Khoai tây chiên  
• Thức ăn Ấn Độ  
• Thức uống mát  
• Khoai tây trên que  
• Trà Sửa Buble 
• Dâu tây và kem  
• Trà Devonshire 
• Xe Van Cà phê  
• Gelato kem  
• Đồ ăn Ý - Bánh Ý, mì ống, cà phê 
 
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 

Các gia đình được 
mời quyên góp các 
hàng cũ có chất 
lượng tốt cho gian 
hàng secondhand 
tạiHội Xuân của 
chúng ta.

Xin vui lòng 
KHÔNG cho đồ 
điện hoặc các thú 
nhồi bông mềm.

Các mặt hàng có 
thể để lại ở lớp học
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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 cho lần kế: Thứ Ba 10 Tháng Chín 2019 
7giờ tối trong Phòng Giáo Viên 
***Chào đón Mọi Người ! ***
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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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Đồng phục mùa hè cho nam 
Áo sơ mi sọc tay ngắn của HF
Quần tây ngắn có phu hiệu HF 

Vớ đen của HF

Đồng phục thể thao cho  
Nam và Nữ 

Áo thun sọc tay ngắn của HF 
Quần thể thao đen ngắn có sọc 

của HF
Vớ trắng thể thao của HF

Đồng Phục 
mùa hè với 

mũ đi học cần 
phải mặc trong 

Học Kỳ 4.

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

Đồng phục mùa hè cho nữ  
Áo đầm mùa hè của Holy Family 

Vớ trắng HF ankle socks

Mở Cửa Trong Hè 
Thứ Năm 10 Tháng Mười 2019

Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
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Học Kỳ 3
Học Kỳ 3 Trình Bày
Week 1 Ban Lãnh Đạo
Week 2 House Group
Week 3 5/6ND & R/1MP
Week 4 5/6NP & R/1NS
Week 5 5/6HS & R/1EN
Week 6 5/6BM & R/1MC
Week 7 3IB & 2JH
Week 8 Lễ Trung Thu 3JM & 2RG
Week 9 5/6HM & 2JW
Week 10 5/6AE & 2PN

Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày
Week 1 Ban Lãnh Đạo
Week 2 R/1GC & 4PB
Week 3 R/1TD & 4MR
Week 4 R/1EQ & 4HA
Week 5 R/1MS & 3MA
Week 6 Sports Assembly
Week 7 House Group Sustainable 

Development Goal Sharing Day
Week 8 Ca Nhạc Giáng Sinh
Week 9 Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6

 Trình Bày Sinh Hoạt Lớp
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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 
 

    8th September 2019 
23RD  SUNDAY IN ORDINARY TIME 

(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 

 

WORKING WITH CHILDREN CHECKS 
There are many people in our parish who give generously of their time to do 
volunteer work. The Parish is able to offer so much more to its parishioners 
because of their assistance. 

This parish accepts the policy and practice of the Catholic Archdiocese of 
Adelaide in regard to volunteers undergoing a Department of Human Services 
(DHS) Working with Children Checks (WWCC). This process determines a 
person’s suitability for employment or volunteering within the Archdiocese and 
its affiliated organisations.  

You may have heard that there are new laws in South Australia for organisations 
where people work and engage with children. DHS has been actively working on 
informing us and ensuring that we are compliant with the new Child Safety 
(Prohibited Persons) Act 2016, which commenced on 1st July 2019. The aim of 
the Act is to strengthen background checks for people wanting to work or 
volunteer with or around children and young people; in order to ensure that a 
person who is assessed as being of high risk to the safety of children will be 
proscribed from working or volunteering with them.  

There are some notable changes to the Screening process resulting from the 
implementation of the Act: 

• As of 1st July 2019 the validity period has changed from three years to five 
years.  

• Previously, any volunteer upon reaching eighty was no longer required to 
renew their police clearance. On the implementation of the new law, these 
volunteers are now required to update their police clearance. 

• The age requirement for clearance has been lowered to cover people from 
14 years and above. 

We are aware of the difficulties some people have with the screening application 
online and we are trying to do all we can to make the process easier. For people 
without emails, we encourage volunteers to fill in the form using the 
clerical_assist@salcath.org.au email address. This way, the Screening Unit 
advises the Parish Office of the new online screening application. We then call the 
volunteer and invite them to complete the online application here in the office.   

In the coming weeks, along with volunteers whose police clearances are due for 
renewal, any volunteers who are 14 years and over including those over eighty 
will receive a letter requesting they fill in the Screening and Verification 
Authority Initiation Check Request Form.  

We appreciate not only the valuable work you do in this parish, but also your 
cooperation in this matter. And that, despite the inconvenience of this process, we 
need to be mindful that it safeguards not only our children, but also ensures the 
safety of all the vulnerable people of our parish. 
  

The Parish Leadership Team    

KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM

Có nhiều người trong giáo xứ chúng ta đã hào phóng dành thời gian để làm công việc tình nguyện. 

Giáo xứ có thể cung cấp nhiều hơn nữa cho giáo dân của mình vì sự giúp đỡ của họ.

Giáo xứ này chấp nhận chính sách và thực hành của Tổng giáo phận Công giáo thành phố Adelaide 

liên quan đến các tình nguyện viên trải qua Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS) làm việc Chăm Sóc trẻ 

em (WWCC). Quá trình này xác định sự phù hợp của một người với việc làm hoặc tình nguyện 

trong Tổng giáo phận và các tổ chức liên kết của nó.

Bạn có thể đã nghe nói rằng có những luật mới ở Nam Úc dành cho các tổ chức nơi mọi người làm 

việc và tham gia với trẻ em. DHS đã tích cực làm việc để thông báo cho chúng tôi và đảm bảo rằng 

chúng tôi tuân thủ Đạo luật An toàn Trẻ em (Người bị cấm) mới 2016, bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 

năm 2019. Mục đích của Đạo luật là tăng cường kiểm tra lý lịch cho những người muốn làm việc 

hoặc tình nguyện với hoặc xung quanh trẻ em và thanh thiếu niên; để đảm bảo rằng  người được 

đánh giá là có nguy cơ cao đối với sự an toàn của trẻ em sẽ bị cấm làm việc hoặc tình nguyện với 

họ.

Có một số thay đổi đáng chú ý đối với quy trình Sàng lọc do việc thực thi Đạo luật:

· Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, thời hạn hiệu lực đã thay đổi từ ba năm thành năm năm.

· Trước đây, bất kỳ tình nguyện viên nào khi đến tuổi tám mươi không còn cần phải gia hạn cảnh 

sát. Về việc thực thi luật mới, những tình nguyện viên này hiện đang được yêu cầu cập nhật thông 

quan cảnh sát của họ.

· Yêu cầu về độ tuổi đã được hạ xuống để bao gồm những người từ 14 tuổi trở lên.

Chúng tôi nhận thức được những khó khăn mà một số người gặp phải với ứng dụng sàng lọc trực 

tuyến và chúng tôi đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để làm cho quá trình dễ dàng hơn. Đối 

với những người không có email, chúng tôi khuyến khích các tình nguyện viên điền vào biểu mẫu 

bằng địa chỉ email clerical_assist@salcath.org.au. Bằng cách này, Đơn vị sàng lọc tư vấn cho Văn 

phòng Giáo xứ về ứng dụng sàng lọc trực tuyến mới. Sau đó chúng tôi gọi cho tình nguyện viên và 

mời họ hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến tại đây trong văn phòng.

Trong những tuần tới, cùng với các tình nguyện viên có thông tin cảnh sát sắp gia hạn, bất kỳ tình 

nguyện viên nào từ 14 tuổi trở lên, kể cả những người trên tám mươi tuổi sẽ nhận được thư yêu 

cầu họ điền vào Mẫu yêu cầu kiểm tra khởi tạo của cơ quan kiểm tra và xác minh.

Chúng tôi đánh giá cao không chỉ những công việc có giá trị mà bạn làm trong giáo xứ này, mà cả 

sự hợp tác của bạn trong vấn đề này. Và rằng, mặc dù sự bất tiện của quá trình này, chúng ta cần 

lưu ý rằng nó bảo vệ không chỉ con cái chúng ta, mà còn đảm bảo sự an toàn cho tất cả những 

người dễ bị tổn thương trong giáo xứ chúng ta.

ĐỘI NGŨ  LẢNH ĐẠO GIÁO XỨ

9 Tháng Chín 2019 
CHÚA NHẬT THỨ 23  

(Năm C)
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RITE OF CHRISTIAN INITIATION 
of ADULTS

If you have ever thought about becoming Catholic or you know 
someone thinking about becoming Catholic or just want to know more 

about what it means to be Catholic then

you are invited to

“COME and SEE”
at our

INFORMATION SESSION
on 

Thursday, 19th September 2019
in the

FAMILY CENTRE
from 

7:00pm - 8:30pm
for more information

Contact Lorraine Thalbourne or Fr Shibu
8258 2314

RITE OF CHRISTIAN INITIATION 
of ADULTS

Invites Parishioners who are interested in 
supporting candidates on the journey to 

Easter 2020
to contact

Lorraine Thalbourne
at the Parish Office 

8258 2314

NGHI THỨC KI TÔ GIÁO  DÀNH CHO 
CÁC NGƯỜI LỚN

Mời các giáo dân quan tâm đến việc hỗ trợ các 
ứng cử viên trên hành trình Phục Sinh năm 

2020 để liên lạc với
 Lorraine Thalbourne

 tại Văn phòng Giáo xứ 
82582314
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8399……………

 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. 

BPay
Xin lưu ý nếu bạn đang thanh 
toán tài khoản của mình bằng 
BPay, Mã hóa đơn đã thay đổi.

Củ 46698

Mới 297762

ID Hóa đơn Gia Đình của quí vị vẫn như củ. Tất cả các số bạn cần có trong bảng sao của Học Kỳ 3 đã 
được đăng vào Thứ Năm ngày 25/07/19.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với văn phòng trường của chúng tôi.
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Join us for an (obligation free) introduction to 
Little Athletics for new families Saturday 14th 

September 2019  9.00am - 10.30am 

Summer season commences Sat 21 Sept 2019 at 
Rundle Reserve, Rundle Road, Salisbury South

LITTLE ATHLETICS

jets.org.au/learn-more
or contact Jenni on 0401 023 399 / president@jets.org.au

J O I N  T H E  S Q U A D R O N


