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HỘI XUÂN 2019 
Danh Mục Đấu Giá 

1. BBQ donated by Mick and Mike Landscaping 
2. Victa Lawnmower donated by Anil Patel 
3. Uniform Shop Voucher $150 Girls Uniform 
4. Uniform Shop Voucher $150 Boys Uniform 
5. Potted Plant donated by Jo Boucher 
6. Cricket Bat signed by Sir Donald Bradman 
7. Luke Hodge Brisbane Lions framed autographed guernsey donated by Matt Finn 
8. Wine Tour donated by Gerry McCarthy 
9. 4 cube Green Waste Bin Donated by Brad’s Skip Bins 
10. 2 cube Green Waste Bin Donated by Brad’s Skip Bins 
11. Screen from CompNow 
12. STM Laptop Bag 
13. BenQ PD3200U 32" 4K UHD 100% sRGB IPS LED Professional Monitor Value 

$1399.00 inc. tax  
14. MacBook Air 13” Space Grey /1.6Ghz/16GB/128 Value $2169.00 inc. tax  
15. Beats EP Head Phones valued at $140 inc. tax) 
16. Beats EP Head Phones valued at $140 inc. tax) 
17. Ladies Pamper Pack with Endota Spa Voucher 
18. Apple Watch Series 5 GPS, 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sports Band 

($649 RRP) Donated by Dial-A-Tow 
19. Kitten Pet Pack Valued at $140.00 
20. Chocolate stocked basket 
21. Crows Football with Certificate of Authenticity  
22. Meat Tray Donated by Austral Meats 
23. Espressotoria coffee machine pack donated by Violi & Co Supermarkets 
24. HP Laptop Hp 250 g4 15in Display Celeron CPU 4 Gig RAM 500 Gig HDD RRP $500 

Donated by Nuago 
25. Tupperware Brand Tupperware Pack 
26. Royal Albert Fine China Tea Set 
27. Royal Doulton Plate 
28. The Bonsai Tree
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THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG 
THỨ SÁU 25 THÁNG MƯỜI 

2019 
Được tổ chức trên sân vận 

động của Trường

8:50 sáng Trường bắt đầu
9:00 sáng Lễ Bất Đầu - toàn trường

9:15 sáng
Chỉ có Lớp Reception – 2 
Các Lớp nhỏ chạy tiếp sức (12 vòng

9:35 sáng
Chỉ có Lớp  3 – 6 
Các Lớp Lớn chạy đua  (8 vòng)

10:00 sáng
Chỉ có Lớp  Reception – 2 
Vòng thi của các Lớo nhỏ (6 vòng @ mỗi vòng 10 phúc)
Các Lớp 3-6 trở về Lớp

11:00 sáng Vòng thi của các Lớp nhỏ chấm dứt
11:00 -11:20 sáng NGHĨ GIẢI LAO

11:30 sáng
Chỉ có lớp 3-6 
Vòng chạy của Lớp sơ cấp (7  lần@ mỗi lần 10 phút)
Lớp Reception – 2 trong Lớp

12:40 chiều
Vòng Xoay kết thúc
Chạy iếp sức cho nam
Các Lớp nhỏ trở lại sân vận động trường

12:45 chiều Trao Giải
1:00 – 1:40 chiều ĂN TRƯA
1:40 – 3:00 chiều Normal class program
3:00 chiều School finishes

Đầu năm nay, Ngày Thể Thao Toàn Trường 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 và kết thúc lúc 3 giờ chiều. 
Học sinh sẽ cần mặc đồng phục thể thao nhưng có thể mặc áo màu cho nhà thể thao của mình. 
Chương trình sẽ được tổ chức đến 1 giờ chiều với các lớp học khi hoàn tất và trở lại lớp học của họ khi 
không bắt buộc phải ra sân vận động. 
Phụ huynh được chào đón tham dự để xem con em mình tham gia. (Nếu quí vi có thể hỗ trợ giáo viên lớp 
của con em quí vị về các hoạt động trong ngày thể thao,xin  vui lòng cho họ biết)
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BAN HỢP XƯỚNG

Một lời chúc mừng TUYỆT VỜI cho những học sinh sau đây đã thể hiện tấm lòng của họ tại Nhà Hát Lễ Hội cho Lễ Hội 
Âm Nhạc của các Trường Công Giáo 2019!
Katarina, Madison, Aleah, Zahra, Shannae, Lincoln, Gowtham, Abel, Kate, Georgiana, Rachael, Imogen, Isabella, Kiên nhẫn, 
Shristi, Destiny, Hannah.

Những học sinh này đã rất hào hứng để biểu diễn tối qua và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình. Tất cả họ nên vô cùng tự 
hào về bản thân và thành tích của mình. Mỗi năm tôi bị cuốn hút bởi các tài năng âm nhạc chúng ta có ở các trường Công 
Giáo trên khắp Nam Úc - Tôi cảm thấy vinh dự khi được tham gia Lễ Hội tuyệt vời này và có cơ hội làm việc với những 
học sinh tuyệt vời như vậy trong một loạt các tiết mục hợp xướng.

Mỗi năm tôi lại nhớ đến một câu nói đầy sức mạnh của Hans Christian Andersen “Khi lời nói thất bại, thì Âm nhạc sẽ nói 
lên.”
Kristine Rebeiro (Giáo viên âm nhạc)
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😀 😀

😀😀

Em Celine đã dành thời gian ở Brisbane trong những ngày nghỉ thi đấu trong giải vô địch cử tạ 
quốc gia.

Em đã đi cùng chị gái và Huấn luyện viên của mình và giành vị trí thứ nhất trong hạng cân của 
mình. Xin chúc mừng Celine.

Ai biết chúng ta có thể có một vận động viên cử tạ Olympic trong tương lai ở giữa vòng học 
sinh của chúng ta.

Hayley Stam & Jodi Gaincaspro
Giáo viên

CHÚC MỪNG
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XẾP LỚP CHO NĂM 2020 
 
 
Nếu quí vị có bất kỳ cân nhắc nào về việc sắp xếp Lớp của con em quí vị cho năm học 
2020, xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây và trả lại văn phòng trường. Ngoài ra, các yêu 
cầu có thể gửi qua email đến địa chỉ: info@holyfamily.catholic.edu.au 
 
Vui lòng gửi thông tin trước ngày 15 Tháng Mười Một  2019. 
 
Xin lưu ý rằng các yêu cầu cụ thể về giáo viên không thể được chấp nhận. 
 
Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu, nhà trường luôn đánh 
giá cao về các mong muốn của quí vị và tất cả thông tin phụ huynh cung cấp sẽ được xem 
xét cẩn thận khi đưa ra quyết định của chúng tôi cho các lớp năm 2020. 
 
Tên học sinh: ________________________________________________________ 
 
Lớp học: __________________________________ 
 
Chi tiết: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tên Phụ Huynh:  ________________________________________________________ 
 
 
Chữ Ký Phụ Huynh:  _____________________________________________________ 
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SPRING FAIR Chúa Nhật 20 Tháng Mười

THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG Thứ Sáu 25 Tháng Mười (Sân Vận Động Trường)

Thi đấu T-BALL Thứ Ba 29 Tháng Mười 

LACROSSE CARNIVAL Thứ Tư 30 Tháng Mười

REMEMBRANCE DAY Thứ Hai 11 Tháng Mười Một

DISCO Thứ Sáu 15 Tháng Mười Một

SPORTS ASSEMBLY Thứ Sáu 22 Tháng Mười Một

YEAR 5 CAMP (BM, HM, AE) Thứ Hai 25 Tháng Mười Một

YEAR 5 CAMP (HS, NP, DE) Thứ Tư 27 Tháng Mười Một

TRANSITION Thứ Tư 27 Tháng Mười Một (từ 9 giờ sáng -  10.15  sáng

HOUSE GROUP SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOAL SHARING DAY
Thứ Sáu 29 Tháng Mười Một

END OF YEAR MASS Thứ Ba 3 Tháng Mời Hai (9.30 sáng)

TRANSITION Thứ Tư 4 Tháng Mười Hai (9 giờ sáng - 11 giờ sáng)

CA NHẠC GIÁNG SINH Thứ Sáu 6 Táng Mười Hai

LỄ TỐT NGHỆP CỦA HỌC SINH LỚP 6 Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai

HỌC SINH ĐƯỢC NGHI (Nhân Viên huấn luyện) Thứ Sáu 13 Tháng Mười Hai
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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 

Sự Kiện Sắp Tới
Chỉ Dành Cho Học Sinh của Holy Family

THỨ SÁU 15 Tháng Mười Một 
Tổ chức trong Hội Trường 

Lớp Reception - Lớp 2 từ 6 - 7 giờ tối 
Lớp 3 - 6 từ 7:15 - 8:30 tối 

$5 
Có thể mua vé tại cửa vào hoặc


Mua trên mạng QKR

Cung cấp nước và thức ăn nhẹ


Chỉ dành cho học sinh của Trường Holy Family

Phụ Huynh có thể ngồi chờ trong Phòng Nhân Viên

Có miễn phí trà/cà phê
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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 

ÁO LẠNH CHO CÁC HỌC SINH LỚP 6 NĂM 2020

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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Holy Family Playgroup 
Tuesday’s & Thursdays 9am - 11am 

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

ph: 8250 6616

Nhóm Mầm của Holy Family 
Mỗi Thứ Ba & Thứ Năm từ 9 - 11 giờ sáng

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


Ph:  82506616

mailto:kelly.jonhston@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:kelly.jonhston@holyfamily.catholic.edu.au
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Sports Summer 
Male and Female 

Striped HF polo shirt
Black Sport shorts with stripe
White HF sports ankle socks

Đồng Phục đã Xử Dụng Qua 
Đồng phục cũ  được chấp nhận để  bán trong Cửa Hàng đồng phục.  Chúng tôi 
không thể chấp nhận cho các mặt hàng bán lại bị rách, đánh dấu, mờ hoặc nhuộm 
màu.

Các mặt hàng không được chấp nhận để bán sẽ được tặng cho trường hoặc xử lý.

Tất cả doanh số bán đồng phục cũ chỉ CHỈ CÓ TIỀN MẶT.

ĐỒNG PHỤC
MŨ CHE NẮNG 

BẮT BUỘC  
Phải đội  

Trong 
HỌC KỲ 4

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
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Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 Sports Day
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 CATHOLI 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 
 

20th October 2019 
29TH 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 

 

PASTORAL RENEWAL AWARENESS 
 

Dear Friends in Christ,  
 

This weekend is dedicated to Pastoral Renewal Awareness. I would like 
to extend my heartfelt thanks and gratitude to you all, for your gifts and 
commitment to Salisbury Catholic Parish (St. Augustine’s, St. Finbar’s & Holy 
Family).   Your continued contributions will assist in not only the daily operations 
of the parish, but also makes the profound statement that you too have great hope 
for the future of our parish.   I thank you for your continued prayers and support 
and for giving of yourself through your time, service, gifts and financial 
commitment. As part of our renewal weekend, reflect on how God has blessed 
you and where God may be calling you to share your gifts to serve. I invite you to 
enter into a spirit of gratitude to God for all his goodness and take the 
responsibility of spreading the word of encouragement with your family and 
friends and others to come and experience God’s joy, by being part of our loving 
community.   

 

Love, Blessings and wishing you God’s Best 
 

Fr. Shibu Jacob MSFS 
 

Stewardship Reflection — October 20, 2019 
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time 

 

EX 17:8-13; PS 121:1-8; 1-4;2 TM 3:14-4:2; LK 18:1-8 
 
The four pillars of parish stewardship are hospitality, prayer, formation and service. 
Today’s readings show us the immense value of prayer and the privileged place it must 
have in our individual lives and in our parish community. 
 

Our Lord Himself calls us to prayer — and persistence in prayer — in the Gospel passage 
from Luke. Jesus tells the parable of the nagging widow who finally wears down the judge 
with her unrelenting persistence in her pursuit of a just ruling from him on her behalf. Jesus 
goes to great lengths to describe this judge, saying he “neither feared God nor respected 
any human.” Yet even this corrupt judge responds with a just judgment because of the 
widow’s persistence.  
 

Jesus uses this outlandish example to draw a vivid contrast between a reluctant, dishonest 
judge and our loving, all-merciful Father. If even a bad judge will give a good result in 
response to a persistent request, how much more (infinitely more) eagerly and perfectly 
will our good Father respond to our persistent prayers to Him.  
 

If he delays in responding, if he provides a different response from the one we were 
expecting, we can remain confident and trusting in His goodness, knowing that His 
response, whenever it comes and in whatever form, will be the very best one for us. 
 

Our job then, as Christian stewards, is simply to remain faithful to our relationship with God 
through prayer. We must lean on each other in our communities — family and parish — as 
we support each other in prayer. A strong pillar of prayer will make all our other 
stewardship efforts fruitful. 
 

Joe Abdilla 
 

NHẬN THỨC TUYỆT VỜI
Các bạn thân mến trong Chúa Kitô,
Cuối tuần này là dành riêng cho nhận thức đổi mới mục vụ. Tôi muốn gửi lời 
cảm ơn chân thành và lòng biết ơn đến tất cả các bạn, vì những món quà và 
cam kết của bạn đối với Giáo xứ Công giáo Salisbury (St. Augustine, St. 
Finbar Hồi & Holy Family). Những đóng góp liên tục của bạn sẽ hỗ trợ không 
chỉ cho các hoạt động hàng ngày của giáo xứ, mà còn đưa ra tuyên bố sâu sắc 
rằng bạn cũng có hy vọng lớn cho tương lai của giáo xứ chúng ta. Tôi cảm ơn 
bạn đã tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ và cho bản thân bạn thông qua thời gian, 
dịch vụ, quà tặng và tài chính của bạn
lời cam kết. Là một phần của cuối tuần đổi mới của chúng tôi, hãy suy nghĩ 
về cách Chúa ban phước cho bạn và nơi Chúa có thể kêu gọi bạn chia sẻ 
những món quà của bạn để phục vụ. Tôi mời bạn hãy dâng lên tinh thần biết 
ơn Chúa vì tất cả lòng tốt của anh ấy và chịu trách nhiệm truyền bá lời khích 
lệ với gia đình và bạn bè của bạn và những người khác đến và trải nghiệm 
niềm vui của Chúa, bằng cách là một phần của cộng đồng yêu thương của 
chúng tôi.
Tình yêu, phước lành và chúc bạn Chúa tốt nhất
Cha Shibu Jacob MSFS
Phản ánh quản lý - ngày 20 tháng 10 năm 2019
Chủ nhật thứ hai mươi chín trong thời gian bình thường
EX 17: 8-13; PS 121: 1-8; 1-4; 2 TM 3: 14-4: 2; LK 18: 1-8
Bốn trụ cột của quản lý giáo xứ là lòng hiếu khách, cầu nguyện, thành lập và 
phục vụ.
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy giá trị to lớn của lời cầu nguyện và 
nơi đặc quyền mà nó phải có trong cuộc sống cá nhân và trong cộng đồng giáo 
xứ của chúng ta.
Chính Chúa của chúng ta kêu gọi chúng ta cầu nguyện - và kiên trì cầu nguyện 
- trong đoạn Tin Mừng từ Luca. Chúa Giêsu kể câu chuyện ngụ ngôn về người 
góa phụ cằn nhằn cuối cùng đã làm suy yếu vị thẩm phán với sự kiên trì không 
ngừng nghỉ của cô trong việc theo đuổi một phán quyết chỉ từ anh ta. Chúa 
Giê-su cố gắng hết sức để mô tả vị thẩm phán này, nói rằng ông không sợ 
Chúa cũng không tôn trọng bất kỳ con người nào. Tuy nhiên, ngay cả vị thẩm 
phán tham nhũng này cũng đáp lại bằng một phán quyết công bằng vì sự kiên 
trì của góa phụ.
Chúa Giêsu sử dụng ví dụ kỳ lạ này để vẽ ra một sự tương phản sống động 
giữa một thẩm phán bất đắc dĩ, không trung thực và người Cha đầy lòng 
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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. 

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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For All Girls

COLLEGE TOURS
Tuesday 29 October & 
Tuesday 26 November

9:30am & 5:30pm 

To register, visit: olsh.catholic.edu.au
or phone 8269 8800 to request a tour

ENROL NOW FOR 2021 
A Girls Secondary Catholic College from Year 7 - 12

496 Regency Road, Enfield SA 5085

Phone: 8269 8800 Web: olsh.catholic.edu.au

  

OUR LADY OF THE  
SACRED HEART  

COLLEGE
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