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Mến gửi các Gia Đình, Nhân Viên và Học 
Sinh, 

Chúng ta sắp kết thúc Học Kỳ của Trường,  
chúng ta ý thức được chúng ta đã phát 
triển như thế nào về Sức mạnh Học tập 
trong suốt năm học. Đã có sự phát triển 
đáng kinh ngạc trên nhiều mặt. 

Tác Dụng của sự Quan Tâm 
Trong toàn trường từ trẻ em tại Trung Tâm 
ELC đến nhân viên và học sinh các lớp lớn 
của chúng ta, tôi đã thấy mọi người chịu 
trách nhiệm cho việc học của mình. Họ 
làm điều này bằng cách hiểu mục đích của 
họ ở trường giúp hiểu sâu hơn về việc học 
và quản lý cảm xúc của họ.  

Hôm nay tôi đã gặp một học sinh lớp 1, 
người đã nói rõ những điểm mạnh của 
mình trong môn Ngữ văn và sau đó nêu 
chi tiết các quy tắc và kỳ vọng cho trường 
học của chúng ta. 

Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của các giáo 
viên / phụ huynh từ học sinh khi các em 
chia sẻ việc học với tôi và sự phát triển xã 
hội đang diễn ra của chúng. 

Tôi thấy tôi đang dành nhiều thời gian hơn  
làm việc với các phụ huynh và giáo viên 
như là người hỗ trợ trẻ em trong tiến trình 
hướng tới việc trở thành người học lâu dài 
có hiệu quả. 

Hy Vọng và Lạc Quan 
Nhân viên và học sinh tại Holy Family có 
sự lạc quan và hy vọng rằng họ có thể tiếp 
tục học hỏi và đạt được theo thời gian. 
Chúng ta có một tư duy phát triển giúp 
chúng ta tạo ra kiến thức xác thực mới của 
riêng mình. 

Một trong những đặc điểm nổi bật của 
chúng tôi là tha thứ hy vọng và sự lạc quan 
cho phép chúng tôi duy trì niềm tin và 
niềm tin vào mỗi học sinh. Về cơ bản, 
chúng tôi không bao giờ từ bỏ bất kỳ học 
sinh nào và chúng tôi kỷ niệm nhiều thành 
công mà chúng tôi đã đạt được trong một 
thời gian dài. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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LỄ TRUNG THU
Đánh giá các lồng đèn

Thầy Hiệu Trưởng White có đặc quyền đánh 
giá tất cả các lồng đèn của học sinh và xem các 

học sinh của chúng ta sáng tạo như thế nào.

THẤY VÀ KỂ LẠI
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THẤY VÀ KỂ LẠI
LỄ TRUNG THU

Ăn Trưa Chung & Trình Bày Lễ Hội
Thứ Sáu ngày 13 Tháng Chín

Hãy xem một số trang phục văn hóa tuyệt vời và 
cô Hồng đã làm những công việc công phu trên 

trang phục và khiêu vũ Việt Nam.
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TIN TỪ APRIM

Thánh Matthew

Vào Thứ Bảy, ngày 21 Tháng Chín là Lễ Kỷ 
Niệm Thánh Matthew. Người ta biết rất ít về 
Thánh Matthew, ngoại trừ việc ông có thể 
được sinh ra ở Galilê. Ông làm việc như một 
người thu thuế, đó là một nghề bị ghét trong 
thời của Chúa Kitô. Theo trong Thánh Kinh, 
Matthew đang làm việc tại một phòng sưu tập 
ở Capernaum khi Chúa Kitô đến gặp ông và 
hỏi: "Hãy theo ta". Matthew đã đáp ứng lời 
kêu gọi này và trở thành môn đệ của Chúa 
Kitô.

Từ Matthew chúng ta biết về cuộc sống, 
những câu chuyện kỳ diệu và những lời dạy 
của Chúa Kitô qua THánh Kinh. Cuốn sách 
của ông là cuốn đầu tiên trong bốn sách Tin 
mừng trong Tân Ước được viết vào khoảng 
năm 41 và 50 sau Công Nguyên. Ông đã viết 
cuốn sách bằng tiếng Aramaic với hy vọng 
rằng lời chia xẻ của ông sẽ thuyết phục đồng 
bào của mình rằng Chúa Giêsu là Đấng Thiên 
Sai và vương quốc của Ngài đã được hoàn 
thành một cách thiêng liêng.

Người ta cho rằng ông đã rời khỏi những 
vùng đất khác để thoát khỏi cuộc đàn áp vào 

khoảng năm 42 sau Công Nguyên. Theo 
nhiều truyền thuyết khác nhau, ông chạy trốn 
đến Parthia và Ba Tư, hoặc Ethiopia.
Không có gì được ghi lại về sự ra đi của 
Matthew. Chúng ta không biết ông qua đời 
như thế nào, nếu cái chết của ông là tự nhiên 
hay ông đã tử vì đạo. Matthew là một người 
thu thuế và do đó là vị thánh bảo trợ của các 
chủ ngân hàng.

Trích từ Công Giáo trực tuyến.

Michael Urdanoff
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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 
 

22nd September 2019 
25TH 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 

 

UNDERSTANDING MASS BETTER: #3 
 

(When we gather at a friend’s home for a meal, we always begin with a conversation, telling our 
stories. At Mass, after the rites of gathering, we sit down and listen as readings from the Word of 
God are proclaimed. They are the stories of God’s people. Arthur Nankivell continues explaining the 
parts of the Mass for us- Fr. Shibu)  

LITURGY OF THE WORD 
 

The second part of the Mass; The Liturgy of the Word, the first of the two principle rites of 
the Mass (the second being the Liturgy of Eucharist) shifts our focus to the lectern, where 
the Word of God is proclaimed. 
 

The First Reading is generally from the Old Testament (Hebrew Scriptures), except in the 
fifty days of the Easter season when it is taken from The Acts of the Apostles. At the end of 
the reading, we respond with the words “Thanks be to God”, then reflect during a short 
period of silence.  We then make a community response to the reading with a 
Responsorial Psalm. Psalms are prayerful hymns or songs, and in the Lectionary, have 
been carefully chosen to match the theme of First Reading. Whenever practical, the whole 
congregation should sing the antiphon. 
 

The Second Reading generally comes from one of the letters written by the apostles to 
help early Christians to understand how to live as Jesus had taught. Again, we respond 
then reflect at the end of the reading. 
 

The congregation then stands to Welcome the Gospel with an Alleluia Verse. (The word 
“alleluia” means” Praise God!”). Because of the unique presence of Christ in the 
proclamation of the Gospel, it has long been the custom to stand in attentive reverence to 
hear these words. We believe that Christ “is present in his word, since it is he himself who 
speaks when the holy Scriptures are read in the church” (Constitution on the Sacred 
Liturgy, #7) Sometimes, to help us see the importance of the Word of God, the Book of the 
Gospels may be brought forward in procession during the singing of the verse, and it may 
be incensed before the Gospel is read. (During Lent, the word “alleluia” is omitted to 
emphasise the penitential nature of our journey to God). 
 

The priest (or deacon) greets us (the people) and we respond, then he announces the 
Gospel. We respond with “Glory to you, O Lord”, while, at the same time, we join the priest 
in making a sign of the cross on our forehead (to shape our thoughts), on our lips (to shape 
our words), and on our heart (to shape our lives). At the end of the reading, we respond 
with “Praise to you, Lord Jesus Christ”.  In the Homily, the priest “opens” the word for us 
so that we can better understand how God works in our lives. Homily an act of worship 
rooted in the texts of the Mass and especially in the readings from Scripture which have 
just been proclaimed. The homily takes that word and brings it to our life situation today.   
 

We stand for the Creed (Profession of Faith), where we pray our beliefs as written in the 
Apostles Creed (or Nicene Creed on certain occasions).  The creed is a succinct 
statement of the Catholic faith. The Liturgy of the Word concludes with General 
Intercessions (Prayers of the Faithful); moved by God’s Word the people respond to the 
word of God which they have welcomed in faith and, exercising the office of their baptismal 
priesthood, offer prayers to God for the needs of the Church, the world, and our local 
community.  
 
Arthur Nankivell 

22 Tháng Chín 2019 
CHÚA NHẬT LẦN THỨ 25 

(Năm C)

TÌM HIỂU VỀ THÁNH LỄ TỐT HƠN: # 3 

(Khi chúng ta tụ tập tại nhà một người bạn, một bữa ăn, chúng ta luôn bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện, kể những câu chuyện của 

mình. Trong Thánh Lễ, sau nghi thức tụ tập, chúng ta ngồi xuống và lắng nghe những bài đọc từ Lời của Thiên Chúa được tuyên bố. 

Chúng là những câu chuyện của con dân Chúa. Arthur Nankivell tiếp tục giải thích các phần của Thánh lễ cho chúng ta- Cha. Shibu) 

CÔNG VIỆC CỦA LỜI CHÚA 

Phần thứ hai của Thánh lễ; Phụng vụ Lời Chúa, nghi thức đầu tiên trong hai nghi thức chính của Thánh lễ (lần thứ hai là Phụng vụ 

Thánh Thể) chuyển trọng tâm của chúng ta đến bục giảng, nơi Lời Chúa được loan báo. 

Bài đọc đầu tiên nói chung là từ Cựu Ước (Kinh thánh tiếng Do Thái), ngoại trừ trong năm mươi ngày của mùa Phục sinh khi nó được 

lấy từ Công vụ Tông đồ. Kết thúc bài đọc, chúng ta đáp lại bằng những từ ngữ Cảm ơn Chúa Thần, sau đó suy ngẫm trong một khoảng 

thời gian ngắn im lặng. Sau đó, chúng tôi thực hiện một phản ứng của cộng đồng đối với việc đọc bằng một Thi thiên. Thánh vịnh là 

những bài thánh ca hay bài hát cầu nguyện, và trong Bài giảng, đã được lựa chọn cẩn thận để phù hợp với chủ đề của Bài đọc đầu tiên. 

Bất cứ khi nào thực tế, cả hội chúng nên hát bài thánh ca. 

Bài đọc thứ hai nói chung xuất phát từ một trong những lá thư được các sứ đồ viết để giúp các Kitô hữu tiên khởi hiểu cách sống như 

Chúa Giêsu đã dạy. Một lần nữa, chúng ta trả lời sau đó phản ánh vào cuối bài đọc. 

Sau đó, hội chúng đứng ra để chào mừng Tin mừng bằng một câu thơ Alleluia. (Từ ngữ alleluia trực tiếp có nghĩa là khen ngợi Chúa! '). 

Bởi vì sự hiện diện độc nhất của Chúa Kitô trong việc loan báo Tin Mừng, từ lâu đã có phong tục đứng trong sự tôn kính chăm chú để 

nghe những lời này. Chúng tôi tin rằng Chúa Kitô hiện diện trong lời của ông, vì chính ông là người nói khi đọc Kinh thánh trong nhà 

thờ (Hiến pháp về Phụng vụ thiêng liêng, # 7) Đôi khi, để giúp chúng ta hấy tầm quan trọng của Lời Thiên Chúa, Sách Tin Mừng có thể 

được đưa ra trong đám rước trong khi hát câu thơ, và nó có thể được phát ra trước khi Lời Chúa được đọc. (Trong Mùa Chay, từ "all 

alleluia" bị bỏ qua để nhấn mạnh bản chất sám hối của hành trình đến với Thiên Chúa của chúng ta). 

Linh mục (hoặc phó tế) chào đón chúng ta (người dân) và chúng ta trả lời, sau đó ông loan báo Tin Mừng. Chúng ta trả lời với sự vinh 

hiển của Chúa., O Lord, đồng thời, chúng tôi cùng với vị linh mục làm dấu thánh giá trên trán (để định hình suy nghĩ của chúng tôi), 

trên đôi môi của chúng tôi (để định hình 

lời nói của chúng tôi) và trên trái tim của chúng tôi (để định hình cuộc sống của chúng tôi). Kết thúc bài đọc, chúng tôi đáp lại bằng lời 

khen ngợi của Chúa, Chúa Giê-xu Christ Christ. Trong bài Homily, linh mục Thánh mở ra từ cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu rõ 

hơn về cách thức hoạt động của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Homily một hành vi thờ phượng 

bắt nguồn từ các bản văn của Thánh lễ và nhất là trong các bài đọc từ Kinh thánh vừa được công bố. Bài giảng nhận lời đó và đưa nó 

vào tình huống cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. 

Chúng tôi đại diện cho Tín điều (Lời tuyên xưng Đức tin), nơi chúng tôi cầu nguyện niềm tin của mình như được viết trong Tín điều 

Tông đồ (hay Tín điều Nicene trong những dịp nhất định). Tín điều là một tuyên bố cô đọng của đức tin Công giáo. Phụng vụ Lời Chúa 

kết thúc bằng những can thiệp chung (Cầu nguyện trung thành); xúc động bởi Thiên Chúa Lời người dân đáp lại lời của Thiên Chúa mà 

họ đã hoan nghênh trong đức tin và, thực thi chức vụ của chức tư tế rửa tội của họ, cầu nguyện với Thiên Chúa cho nhu cầu của Giáo 

hội, thế giới và cộng đồng địa phương của chúng tôi. 

Arthur Nankivell
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Lớp 4PB và 4MR NGỦ LẠI TRƯỜNG Thứ Năm 19 Tháng Chín

T-BALL CARNIVAL  (TẠM HỦY) 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

Lớp 3JM và 3IB NGỦ LẠI TRƯỜNG 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 chiều)

HỌC KỲ 4 BẮT ĐẦU Thứ Hai 14 Tháng Mười

HỌC SINH ĐƯỢC NGHĨ Thứ Sáu 18 Tháng Mười

HỘI XUÂN Chúa Nhật 20 Tháng Mười

DISCO Thứ Sáu 15 Tháng Mười Một

Những Ngày Cần Nhớ

HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9

14/10/19 21/10/19 28/10/19 4/11/19 11/11/19 18/11/19 25/11/19 2/12/19 9/12/19

SPRING FAIR 
SUNDAY 20/10

Liturgy - 3IB
Prayer - 2PN

Liturgy - 5/6NP
Prayer - R/1MC

Liturgy - 3MA
Prayer - 4MR

Liturgy - 5/6BM
Prayer - 5/6AE

Liturgy - 2RG
Prayer - 5/6HS

MONDAY
Remembrance 

Day
Yr 5 camp (BM, 

HM, AE)

TUESDAY Lacrosse carnival
Yr 5 camp (BM, 

HM, AE)
End of Year 

Mass 9.30am

WEDNESDAY

Transition 9-
10.15am

Yr 5 camp (BM, 
HM, AE)

Year 5 camp 
(HS, NP, DE)

Transition 9-11am

THURSDAY
Plants - Spring 

Fair

Mass R/1GC, 
R/1TD, R/1MP 

& R/1 NS

Mass 2JH & 
2RG

Mass R/1EN, 
R/1MC, R/1EQ 

& R/1MS

Mass 2JW & 
2PN

Yr 5 camp (HS, 
NP, DE)

Yr 6 Graduation

FRIDAY
PUPIL FREE 

DAY
SPORTS DAY

Assembly - 
R/1TD & 4MR

Sleepover 3MA 
& 4HA

Assembly - 
R/1EQ & 4HA

Assembly - 
R/1MS & 3MA

DISCO
Sport Assembly

Yr 5 camp (HS, 
NP, DE)

House Group 
Sustainable 

Development 
Goal Sharing 

Day

Carols Night
PUPIL FREE 

DAY

School Uniform - Summer 
Class teacher to nominate day for Liturgies and Morning Prayer 

Term Dates: 14 October - 12 December

Term 4, 2019
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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 tại Hội 
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

Cảm ơn!

                           

SUNDAY OCTOBER 20th 2019

Holy Family Catholic School

CRAFT STALLS

FIREWORKS

VÒNG ĐEO CHO CÁC TRÒ CHƠI 
Đã có bán tại Văn Phòng Trường hoặc có thể 

mua qua mạng QKR APP. 
$40 cho mỗi vòng đeo. 

Được xử dụng từ 2 đến 5 giờ chiều
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Các Gian Hàng Thủ Công vẫn có sẵn 

Bạn có làm về thủ công không? Bạn có một doanh nghiệp nhỏ? 

Nếu đây là bạn, chúng tôi muốn mời bạn tham gia mở 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. 
Có thể trả tiền tại văn phòng hoặc thông qua Ứng dụng QKR. 

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

Điện thoại: 08 8250 6616Phone: 08 8250 6616 
Email:  springfair@holyfamily.catholic.edu.au  

Cảm ơn! 
Nhóm Hội Xuân 

CẦN CÁC THIỆN NGUYỆN VIÊN

Spring Fair
Chúa Nhật 20 Tháng Mười 2019

Tại Trường Công Giáo Holy Family 
71 Shepherdson Road, 
Parafield Gardens 5107

SPRING  FAIR 
Craft Stalls & Meeting 

Họp cho lần kế: Thứ Ba 24 Tháng Chín 2019 
7giờ tối trong Phòng Giáo Viên 
***Chào đón Mọi Người ! ***

mailto:springfair@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:springfair@holyfamily.catholic.edu.au
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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.

BOOK NOW

Holy Family 
performing on

BAN HÁT CỦA TRƯỜNG 

Sẽ Trình Diễn Rất Gần
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We want YOU to be part of the 
P&F Community 

The  P&F community is involved with: 
• Supporting the Parent CAFE 
• Fundraising Events 
• School activities like mother’s & father’s day, 

Carols, Spring Fair and Disco 
• Contribute your Ideas  
• Meet other parents and friends 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

Phone: 8250 6616 
EMAIL:  pandf@holyfamily.catholic.edu.au  

Please be aware that to volunteer in the 
P&F or for any school events, class 

support and excursions, you do need a 
current Catholic Police Check clearance. 

To get your Catholic police clearance.  
Apply in the Office or click on the link below 

Volunteers Induction Pack

    
THANKYOU 

Parents and Friends who supported the 
Trivia Night, Mother’s & Father’s Day 
Stall and have raised money to donate 

an Outdoor Table Tennis table. 
Next Term students & Staff will be able 

to enjoy Table Tennis during Lunch, 
Recess and PE 

UPCOMING P&F Activities 
TERM 4 

• Spring Fair - We will be supporting the 
Devonshire tea and cake stall in the OSHC 
room. Open 11am-4pm 

• Disco - Friday November 15th at 6-8.30pm 
- Volunteers to assist on the night will 

be greatly appreciated. 

PARENT CAFE  
OPEN TBA 

Complimentary Tea, Coffee & Biscuits 

All parents welcome  

P&F NEWSLETTER 2019
Term 3 Week 9
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NGÀY THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG  

Thứ Sáu 25 Tháng Mười 
2019 

Tại Sân Vận Động của Trường

Đầu năm nay, Ngày Thể Thao đã bị hủy do điều kiện thời tiết. Nó đã được dời lại đến Thứ Sáu ngày 25 
Tháng 10 năm 2019 và được tổ chức trên sân vận động của trường. 
Trường sẽ bắt đầu vào thời gian bình thường là 8 giờ 50 phút sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều.  
Học sinh sẽ cần mặc đồng phục thể thao nhưng có thể mặc áo màu cho đội thể thao 
.Chương trình sẽ được thi đến 1 giờ chiều với các lớp học trở lại lớp học của họ khi không bắt buộc phải 
ở trong sân thể thao. 
Phụ huynh được chào đón tham dự để xem con mình thi đấu. (Nếu quí vị có thể hỗ trợ giáo viên dạy lớp 
của con em quí vị  về các hoạt động trong ngày thể thao, vui lòng cho họ biết) 

8:50am Trường bắt đầu
9:00am Nghi thứcLễ Bắt đầu – toàn trường

9:15am
Chỉ có các Lớp Reception – 2  
Chạy tiếp sức của các lớp nhỏ (12 vòng)

9:35am
Chỉ có Lớp 3 – 6  
Chạy tiếp sức cho các Lớp lớn (8 vòng)

10:00am
Chỉ có Lớp Reception – 2  
Chạy quay vòng cho các lớp nhỏ (6 trạm @ 10 phút mỗi trạm) 
Các lớp 3 -6 trở về lớp

11:00am Cuộc thi chạy vòng của các lớp nhỏ chấm dứt
11:00 -11:20am NGHỈ GIẢI LAO

11:30am
Chỉ có Lớp 3-6  
Thi chạy vòng của các em lớp lớn (7 trạm @ 10 phút mỗi lần) 
Các lớp Reception - 2 về lớp

12:40pm
Cuộc thị chạy vòng chấm dứt 
Thi chạy tiếp sức giữa nam & nữ 
Các lớp nhỏ trở lại sân vận động

12:45pm Trao tặng giải thưởng
1:00 – 1:40pm ĂN TRƯA
1:40 – 3:00pm Chương trình trở lại học bình thường
3:00pm Trường chấm dứt ngày học.
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Holy Family students only 

                 


FRIDAY November 15th  
Held in the School Hall 

Receptions -Year 2 at 6pm - 7pm 
Year 3-6 at 7.15pm - 8.30pm 

$5 

Entry at the Door or 

Pre-purchase on the QKR app 
Water and snacks provided 

ONLY Students allowed in the DISCO 

Parents can wait in the staffroom  
Free Coffee/Tea 

Các Sự Kiện Sắp Tới
Chỉ Dành Cho Học Sinh của Holy Family mà thôi!

THỨ SÁU 15 Tháng Mười Một 
Tổ chức trong Hal của Trường


Reception - Lớp 2 từ 6 giờ chiều - 7 giờ tối 
Lớp 3 - 6 từ 7.15 tối - 8.30 tối 

$5 
Có thể mua tại cửa hoặc


Mua trên mạng qua QKR app

Cung cấp nước và ăn chơi nhẹ.


CHỈ CÓ học sinh mới được vào DISCO


Phụ Huynh có thể ngồi chờ trong phòng Nhân Viên 
Trà/Cà Phê miễn phí.
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Holy Family Playgroup 
Tuesday’s & Thursdays 9am - 11am 

e: kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au 

ph: 8250 6616
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Trình Bày Sinh Hoạt Lớp

Học Kỳ 3
Học Kỳ 3 Trình Bày
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
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MŨ CHE NẮNG 
BẮT BUỘC  

Phải đội  
Trong 

HỌC KỲ 4

ĐỒNG PHỤC

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

Vớ trắng HF ankle socks

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

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

Mở Cửa Trong Hè 
Thứ Năm 10 Tháng Mười 2019

Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

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
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71 Shepherdson Road Parafield Gardens SA 5107 
T 08 8250 6616 F 08 8250 3043 ISD 61 8 82506616 

E info@holyfamily.catholic.edu.au W www.holyfamily.catholic.edu.au 

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
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Thể Thao Ngoài Trường
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 THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

8399……………

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.


