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

Như chúng ta đang sắp kết thúc năm 
học, chúng ta đang duy trì trong lớp 
của chúng ta một sự tập trung rõ 
ràng vào việc học, đó là chúng ta 
không bị gió cuốn đi, thực tế trong 
một số cách chúng ta đang cuộn tăng 
lên. 

• Giáo viên  các lớp đang duy trì 
đánh giá về Đọc như Ghi Lại Kết 
Quả và thường xuyên nghe trẻ đọc. 
Tôi khuyến khích quí vị để con em 
quí vị đọc cho quí vị và quí vị đọc 
cho chúng thường xuyên nhất nếu 
có thể. Điều này bao gồm đọc bằng 
tiếng mẹ đẻ của họ. 

• Chúng tôi đang tiếp tục thu thập 
dữ liệu về sự tiến bộ của trẻ em về 
Số Học và Đọc Viết. Ví dụ, các lớp 
sẽ học PAT R (Đọc hiểu, đánh vần, 
kiến thức các từ) và PAT M (đo 
lường sự tiến bộ về Số Lượng, Đại 
số, Hình học, Đo lường, Thống kê 
và Xác Suất.)  

Tập trung vào việc Đọc trong 
Trường 

Tại Holy Tại Holy Family chúng ta 
tiếp tục tập trung vào Đọc vì chúng 
tôi tin rằng đọc là quy tắc mở ra việc 
học tập trong tương lai. Chúng ta 
đang tiến gần hơn đến việc xây dựng 
Thư Viện mới của chúng ta. MUDLA 
hiện tại (khu vực học tập đa ngành) 
gắn liền với Trại cá Kuyangani đang 
được chuyển đến ranh giới phía bắc 
để tạo không gian cho Thư Viện mới.  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“Trung Tâm Học Tập 
Công Giáo Alive” 

ELC tại Holy Family trong giấc 
mơ của chúng ta trong 6 năm 
qua thì “Alive” và tốt lắm. Nó 
đã tiến triển từ một giấc mơ 
thành hiện thực.  
 
Theo truyền thống, các gia đình 
được hỗ trợ bởi nhiều nguồn 
chăm sóc trẻ em trong những 
năm mẫu giáo. Tôi nghĩ những 
gì đang thay đổi trong thời gian 
gần đây là nhận thức về tầm 
quan trọng của 1000 ngày đầu 
tiên của cuộc đời trong quá 
trình học tập. Tại Holy Family, 
chúng tôi cung cấp Nhóm Chơi 
của chúng tôi hai lần một tuần 
vào Thứ Ba và Thứ Năm, từ 9 
giờ sáng cho trẻ em mới sinh 
đến 5 tuổi.  
 
Bây giờ chúng tôi cũng có thể 
cung cấp cho quí vị ELC của 

chúng tôi cùng đang chia sẻ 
trang web với trường của chúng 
tôi. Giám đốc là cô Nicole 
Tropeano-Atyeo (người mà 
nhiều người trong số quí vị biết 
cô từ trường) và các giáo viên 
tại thời điểm này bao gồm 
Michelle Rodgers và Emmaline 
Matthews (cũng từ trường). 

KERY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Alive Catholic Early Learning  
Parafield Gardens 
* Co-located with Holy Family Catholic School 

* Educational program for children from 6 months 
to 5 years 

* Educational excellence influenced by the 
Reggio Emilia project and Positive Education 

* Welcoming, inclusive and thriving learning 
community; working in partnership with families 

* Innovative learning spaces 

* Nutritious meals provided with respect to 
cultural practices

Centre Tours 
Tuesday 19th November at 4pm  

Wednesday 27th November at 10am 

Hướng Dẫn Xem Trung Tâm  
Thứ Ba 19 Tháng Mười Một lúc 4 giờ chiều 
Thứ Tư 27 Tháng Mười Một lúc 10 giờ sáng

Trung Tâm Giáo Dục Công Giáo Mầm Non Alive 
Parafield Gardens 

* Đồng tọa lạc với Trường Công Giáo Holy Family 

* Chương trình giáo dục cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi 

* Sự xuất sắc về giáo dục chịu ảnh hưởng của dự án 
Reggio Emilia và Giáo dục Tích Cực 

* Cộng đồng học tập thân thiện, hòa nhập và phát triển 
mạnh; hợp tác với gia đình 

* Không gian học tập sáng tạo 

* Với các bữa ăn bổ dưỡng liên quan đến thực hành văn 
hóa
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NGÀY TƯỞNG NIỆM

Trình Bày Sinh Hoạt

Ngày Tưởng Niệm


Thứ Hai 11 Tháng Mười Một
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Hãy Đăng Ký Học  
Cho Con Em Quí Vị  
NGAY BÂY GIỜ 

NHỮNG HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ CÁC LỚP RECEPTION  
CHO HỌC KỲ 1 NĂM 2020 

Những ngày Tham Dự Lớp 

Thứ Tư 27 Tháng Mười Một từ 9 -10.15 sáng 
Bao gồm cuộc họp Thông Tin cho Phụ Huynh

Trẻ em phải đem Theo Nón, Trái Cây và Nước

Phòng Bán Đồng Phục mở từ 9 giờ sáng 

&

Thứ Tư 4 Tháng Mười Hai từ 9 -11.30 sáng 

Trẻ em phải đem theo Nón, Trái Cây, Nước & thức ăn nhẹ giải lao. 

Trẻ em có thể được đem đến và đón tại Lớp


Phòng Bán Đồng Phục mở từ 9 giờ 30 sáng

Xin gọi điện thoại cho Văn Phòng Trường để có cuộc Phỏng Vấn  

Đăng Ký Cho Năm 2020 

Các Ngày Tham quan Lớp
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DISCO Thứ Sáu 15 Tháng Mười Một
SPORTS ASSEMBLY Thứ Sáu 22 Táng Mười Một
YEAR 5 CAMP (BM, HM, AE) Thứ Tư 27 Tháng Mười Một
YEAR 5 CAMP (HS, NP, DE) Thứ Tư 27 Tháng Mười Một
TRANSITION Thứ Tư 27 Tháng Mười Một (9 giờ đến 10.15 sáng)
HOUSE GROUP SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOAL SHARING DAY Thứ Sáu 29 Tháng Mười Một

GIRLS CRICKET FINAL Thứ Hai 2 Tháng Mười Hai (Park 25)
END OF YEAR MASS Thứ Ba 3 Tháng mười Hai  (9.30 sáng)
TRANSITION Thứ Tư 4 Tháng Mười Hai (9 đến 11 giờ sáng)
VOLUNTEERS’ MORNING TEA Thứ Tư 4 Tháng Mười Hai (sau Thánh Lễ )
CAROLS NIGHT Thứ Sáu 6 Tháng Mười Hai
YEAR 6 GRADUATION Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai
LAST DAY OF TERM/YEAR Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai
PUPIL FREE DAY  
(no school for students)

Thứ Năm 13 Tháng Mười Hai

Học Kỳ 4 Trình Bày
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 
(Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai 2019)

Nhắc Nhở

Trình Bày Sinh Hoạt Lớp
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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 Riêng  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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Tuần tới chúng ta sẽ tổ chức hội sách của chúng ta. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho học sinh  
xem qua một loạt các cuốn sách và cũng cung cấp cho họ cơ hội để mua những cuốn sách của 
riêng họ để đọc trong kỳ nghỉ hè. Đó cũng là một cơ hội tuyệt vời để cha mẹ mua một món 
quà Giáng Sinh. Chúng tôi cũng sẽ có sẵn một loạt các vật dụng nhỏ để học sinh mua bao gồm 
các cây bút chì, và các cục tẩy, v.v. 
Trong hội chợ, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi cho tất cả các học sinh có cơ hội giành được 
một trong ba phiếu mua hàng trị giá $20 để sử dụng tại hội chợ. 
Một cuốn sách nhỏ giới thiệu về hội chợ sách sẽ được phân phát cho các học sinh. 

Trân trọng, 
Sarah Michalak (Trưởng Thư Viện) 

Địa điểm: The Centre 
Ngày: Thứ Ba tuần 6 - Thứ Ba tuần 7 

Giờ Mở Cửa: Trước khi học, giờ giải lao và sau khi tan trường.

Tuần 6 HỘI SÁCH
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TIN TỪ APRIM
St Elizabeth của Hungary 

 

Vào Chúa Nhật, 17 Tháng 11, chúng ta tổ 
chức Thánh Lễ kỷ niệm Elizabeth của 
Hungary. Bà được sinh ra ở Hungary vào 
ngày 7 Tháng 7 năm 1207 với Vua Hungary 
Andrew II và Gertrude của Merania. 
Elizabeth bị gửi đi khi mới bốn tuổi để học 
tại tòa án Landgrave of Thuringia. Mẹ của 
Elizabeth, Gertrude, mất năm 1213, khi 
Elizabeth mới sáu tuổi. Từ thời điểm này, 
quan điểm sống và chết của Elizabeth đã 
thay đổi đáng kể và cô tìm kiếm sự bình an 
bằng lời cầu nguyện.  
 
Năm 1221, Bà kết hôn với Ludwig và họ 
cùng nhau có ba đứa con xinh đẹp, hai 
trong số họ trở thành thành viên của giới 
quý tộc và người thứ ba bước vào đời tu, trở 
thành tu sĩ của một tu viện Đức. Năm 1223, 
sau chuyến viếng thăm của tu sĩ dòng 
Phanxicô Elizabeth đã quyết định sống cuộc 
đời của mình phản chiếu Thánh Phanxicô 
Assisi. Bà mặc quần áo đơn giản và dành 
thời gian mỗi ngày để đưa bánh mì cho 
hàng trăm người nghèo ở vùng đất của bà. 
Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi Ludwig qua 
đời vì bệnh tật vào năm 1227. Elizabeth thề 

sẽ không bao giờ tái hôn và sống một cuộc 
sống tương tự như một nữ tu.  
 
Năm 1228, Elizabeth gia nhập Dòng thứ ba 
của Thánh Phanxicô. Elizabeth, đã nhận 
được của hồi môn của mình, cô đã thành 
lập một bệnh viện để vinh danh Thánh 
Phanxicô, nơi bà đích thân đến thăm bệnh. 
Bà đã giúp đỡ người bệnh và hỗ trợ người 
nghèo.  
 
Giáo hoàng Gregory IX đã phong thánh cho 
bà vào ngày 27 Tháng 5 năm 1235.  
Ngày lễ thánh Elizabeth được tổ chức vào 
ngày 17 Tháng 11 và bà là vị thánh bảo trợ 
của các thợ làm bánh; người ăn xin, cô dâu, 
từ thiện, cái chết của trẻ em, người vô gia 
cư; bệnh viện; Chị em thương xót; góa phụ. 
 
Các Thánh Lễ 
Thứ Năm ngày 21 Tháng Mười Một, lúc 11:30 
sáng của Lớp 2PN & JW 
Thứ Ba, ngày 3 Tháng Mười Hai, 9.30 
sáng ,Thánh lễ Cuối Năm 
 
Michael Urdanoff  
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 
 

17th November 2019 
33RD 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 

 

LIMITING YOUR POWER 
Dear Friends,  
Ever heard of Oseola McCarty (1908-1999)?  In 1998, she was awarded an honorary 
degree from University of Southern Mississippi, the first such degree awarded by the 
university. She received scores of awards and other honours recognizing her selfless spirit, 
and President Bill Clinton presented her with a Presidential Citizen’s Medal, the nation’s 
second highest civilian award, during a special White House Ceremony. She also won the 
United Nations' Avicenna medal for educational commitment. In June 1996, Harvard 
University awarded McCarty an honorary doctorate.  In 1997, McCarty received the Award 
for Greatest Public Service Benefiting the Disadvantaged, an award given out annually 
by Jefferson Awards.  Ms McCarty was also recognized with an Essence Award and Patti 
LaBelle sang tribute to her during the ceremony at Madison Square Garden in New York. 
Who was Oseola McCarty?  She was a local washerwoman from Mississippi. McCarty 
drew global attention after it was announced in July 1995 that she had established a 
trust through which at her death, a major portion of her life's savings (quarter of a million) 
would be left to the university of Mississippi to provide scholarships for deserving students 
in need of financial assistance.  She said, “I want to help those children, who have a 
dream, but with no means to achieve them.”  How did she manage to raise that money?  It 
was a huge surprise, given her low-paid occupation. She quit school when she was 12 
years old.  All her life she worked as a washer woman as her grandmother did. McCarty 
managed to do what she did through her frugal living. McCarty never owned a car; she 
walked everywhere she went, pushing a shopping cart nearly a mile to get groceries. She 
rode with friends to attend services at the Church. She did not subscribe to any newspaper 
and considered the expense an extravagance. Similarly, although she owned a black-and 
white-television, she received only broadcast transmissions. In 1947, her uncle gave her 
the house in which she lived until her death. She also received some money from her aunt 
and mother when they died, which she placed into savings as well.  She stipulated that the 
funds should be used for students, who could not otherwise attend due to financial 
hardship. When news of McCarty's plan was made public, local leaders immediately 
funded an endowment in her honour.  The teller in her bank where she saved money 
seemed to have said, if you can do this, we can put in a million dollars.  McCarty inspired 
thousands of people into giving through her little action of saving that she did.   
 
McCarty’s life demonstrates how to streamline your life by identifying the essential and 
eliminating the unnecessary, freeing you from everyday clutter and allowing you to focus 
on accomplishing the goals that can change your life as well as those around you.  I 
thought of McCarty because in our parish team meeting last week, the concept of limiting 
your power by pope Francis was mentioned by Ms. Louise Stevens.  Oseola is one 
person I can think of who limited her power to contribute to the broken wings and dreams.  
She limited her power of wanting to accumulate for herself. The small actions that you take 
may have a great impact in your lives and in the lives of those around you. Let us limit our 
power by reflecting on how we can contribute to the lives of those around us.  
 

Blessings and Peace 
 
 
 

Fr. Shibu Jacob Msfs 

GIỚI HẠN SỨC MẠNH CỦA BẠN 

Bạn thân mến,  
Bạn đã từng nghe về Oseola McCarty (1908-1999) chưa? Năm 1998, cô được trao bằng 
danh dự của Đại học Nam Mississippi, bằng cấp đầu tiên được trao bởi trường đại học. 
Bà đã nhận được nhiều giải thưởng và các danh hiệu khác công nhận tinh thần vị tha 
của bà, và Tổng thống Bill Clinton đã tặng bà Huân chương Công dân Tổng thống, giải 
thưởng dân sự cao thứ hai của quốc gia, trong Lễ trao giải Nhà Trắng đặc biệt. Cô cũng 
đã giành được huy chương Avicenna của Liên Hợp Quốc cho cam kết giáo dục. Vào 
tháng 6 năm 1996, Đại học Harvard đã trao cho McCarty một bằng tiến sĩ danh dự. 
Năm 1997, McCarty đã nhận được giải thưởng cho dịch vụ công cộng vĩ đại nhất mang 
lại lợi ích cho người thiệt thòi, một giải thưởng được trao hàng năm bởi giải thưởng của 
Jefferson. Cô McCarty cũng được công nhận với giải thưởng Tinh hoa và Patti LaBelle 
đã hát tặng cô trong buổi lễ tại Madison Square Garden ở New York.  
Oseola McCarty là ai? Cô là một phụ nữ giặt ủi địa phương từ Mississippi. McCarty đã 
thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi được thông báo vào tháng 7 năm 1995 rằng cô đã tạo 
được niềm tin qua đó khi chết, một phần lớn tiền tiết kiệm của cô (một phần tư triệu) sẽ 
được để lại cho trường đại học Mississippi để cấp học bổng cho sinh viên xứng đáng 
cần hỗ trợ tài chính. Cô ấy nói, tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ đó, những người có ước 
mơ, nhưng không có cách nào để đạt được chúng. Làm thế nào mà cô ấy có thể kiếm 
được số tiền đó? Đó là một bất ngờ lớn, với nghề nghiệp được trả lương thấp của cô. Cô 
bỏ học khi 12 tuổi. Cả đời cô làm việc như một người phụ nữ giặt giũ như bà cô đã làm. 
McCarty quản lý để làm những gì cô ấy đã làm thông qua cuộc sống thanh đạm của 
mình. McCarty không bao giờ sở hữu một chiếc xe hơi; Cô đi khắp mọi nơi cô đi, đẩy 
một giỏ hàng gần một dặm để lấy đồ tạp hóa. Cô cưỡi ngựa cùng bạn bè tham dự các 
dịch vụ tại Nhà thờ. Cô đã không đăng ký vào bất kỳ tờ báo nào và coi chi phí là một sự 
hoang phí. Tương tự, mặc dù cô ấy sở hữu một chiếc tivi đen trắng, cô ấy chỉ nhận được 
truyền phát. Năm 1947, chú của cô đã cho cô  
ngôi nhà nơi cô sống cho đến khi chết. Cô cũng nhận được một số tiền từ dì và mẹ của 
mình khi họ chết, mà cô cũng đặt vào tiền tiết kiệm. Bà quy định rằng các quỹ nên được 
sử dụng cho sinh viên, những người không thể tham dự do khó khăn tài chính. Khi tin 
tức về kế hoạch của McCarty được công khai, các nhà lãnh đạo địa phương đã ngay lập 
tức tài trợ cho một khoản tài trợ để vinh danh cô. Nhân viên giao dịch trong ngân hàng 
của cô nơi cô tiết kiệm tiền dường như đã nói, nếu bạn có thể làm điều này, chúng tôi có 
thể đưa vào một triệu đô la. McCarty đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người thông 
qua hành động tiết kiệm nhỏ mà cô đã làm.  
Cuộc sống của McCarty, trình bày cách sắp xếp cuộc sống của bạn bằng cách xác định 
những điều cần thiết và loại bỏ những thứ không cần thiết, giải phóng bạn khỏi sự bừa 
bộn hàng ngày và cho phép bạn tập trung vào việc hoàn thành các mục tiêu có thể thay 
đổi cuộc sống  nghĩ về McCarty bởi vì trong cuộc họp nhóm giáo xứ của chúng tôi tuần 
trước, khái niệm giới hạn quyền lực của bạn bởi giáo hoàng Francis đã được đề cập bởi 
cô Louise Stevens. Oseola là một người mà tôi có thể nghĩ đến, người đã giới hạn sức 
mạnh của mình để đóng góp cho những đôi cánh và giấc mơ tan vỡ.  
Cô hạn chế sức mạnh muốn tích lũy cho mình. Những hành động nhỏ mà bạn thực hiện 
có thể có tác động lớn trong cuộc sống của bạn và trong cuộc sống của những người 
xung quanh bạn. Chúng ta hãy giới hạn sức mạnh của mình bằng cách phản ánh về cách 
chúng ta có thể đóng góp cho cuộc sống của những người xung quanh chúng ta.  
Phước lành và bình an. 

 
Cha Shibu Jacob Msfs 

17 Tháng Mười Một

CHÚA NHẬT LẦN THỨ 33 

(Năm C)
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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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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  
Devonshire tea and Cake Stall at 

Spring Fair 

UPCOMING P&F Activities 
TERM 4 

      DISCO -  

Friday November 15 at 6-8.30pm $5 Entry 

Parents are not permitted into the Disco 
(HALL) however the PARENT CAFE will be 
OPEN in the Staff room. 

Complimentary Tea, Coffee & Biscuits 
All parents welcome  

Carols  
Friday December 6  
Your Child’s class times will be issued by the 
teacher. 
Sausage sizzle available on the night.

P&F NEWSLETTER 2019
Term 4 Week 5
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Tài Khoản
Đây là thời gian trong năm để kiểm tra 
hóa đơn của quí vị và đảm bảo các khoản 
phí của quí vị được cập nhật. Tất cả các 
khoản phí nên được hoàn thành vào cuối 
học kỳ. Nếu quí vị gặp bất kỳ khó khăn 
nào với việc đáp ứng cam kết của mình, 
vui lòng sắp xếp để nói chuyện với Thủ 
Quỹ của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh có một cuộc thảo luận để giải quyết bất kỳ truy vấn tài chính 
và / hoặc bất kỳ mối quan tâm nào của quí vị.

Lệ phí học có thể được thanh toán tại văn phòng bằng EFT, cheque và tiền mặt. Quí vị có thể trả qua 
Bpay, vui lòng đảm bảo sử dụng Mã Biller mới số 297762. Các tùy chọn khác để thanh toán bao gồm 
Ứng dụng QKR, Trã Nợ Trực Tiếp qua tài khoản hoặc Centrepay.

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. 
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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


GIỞ MỞ CỬA TRONG  
DỊP HÈ 

Thứ Tư - 22 Tháng Giêng 
2020 - 1 giờ trưa - 3 giờ 

chiều


Thứ Năm - 23 Tháng Giêng 
2020 - 10 giờ sáng - 12 giờ 

trưa

Đồng phục mùa Hè cho Nam & Nữ 
Áo Đầm của Holy Family hoặc 

Quần Shorts ($30) & Tay ngắn của  striped shirt 
White HF ankle socks

NÓN CHE NẮNG 
ĐỀ NGHỊ


Trong Học Kỳ

4 & 1


Giá $15

Có sẳn trong 

VĂN PHÒNG


UNIFORM

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

Thể thao mùa hè 
Nam và Nữ 

Áo thun sọc HF 
Quần short thể thao màu đen có sọc 
Vớ Thể Thao  trắng tới mắt cá chân 

của HF
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CLASS PLACEMENT 2020 
 

If you have any considerations for your child’s placement in a class for 2020 please 
complete the form below and return to the front office.  Alternatively, the information 

be emailed to info@holyfamily.catholic.edu.au.   
 

Please submit information by 15 November 2019. 
 

Please note that requests for particular teachers cannot be accepted. 
 

While we cannot guarantee to accommodate all requests, the school does value your 
input and all information provided will be carefully considered when making our 

decisions for the 2020 classes. 
 

Student Name: ________________________________________________________ 
 
Class:  __________________________________ 
 
Details: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parent Name:  ________________________________________________________ 
 
 
Parent Signature:  _____________________________________________________ 

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:

Chi Tiết:

Tên Phụ Huynh: 

Chữ Ký Phụ Huynh:
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2020 FeesLỆ PHÍ TRƯỜNG CHO NĂM 2020

Học Phí trọn năm cho mỗi học sinh

* Học phí sẽ được lập hóa đơn theo từng Học Kỳ 
* School Card chỉ dành cho những người đủ điều kiện, không cung cấp giảm giá 
hơn nữa.

Các mục KHÔNG bao gồm trong Học phí:
Lớp 5 trại TBA
Lớp 6 trại TBA
Năm 3/4 Ngủ trên $25
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Quí vị đã đăng ký cho con em mình vào Lớp 7?

Thomas More tuyển sinh đại học
Đóng cửa đến năm 2020 và 2021

Tuyển sinh năm 2022 sẽ sớm kết thúc
Vui lòng liên hệ với Thomas More College để biết thêm thông 

tin về 8182 260

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

OLSH

CHÚ Ý

Trường Trung Học Thomas More đang tuyển học sinh
Đã Đóng lại cho năm 2020 và 2021

Tuyển sinh năm 2022 sẽ sớm kết thúc
Vui lòng liên hệ với Thomas More College để biết thêm thông tin  

qua số 8182 2600
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SUFC JUNIOR GIRLS IN 2020 
IT WAS GREAT TO MEET YOU AT THE SCHOOL CLINICS,  

BUT WE WOULD LOVE TO SEE YOU EVERY WEEK!  

SUFC are offering U11, U13, U15 & U17 girls 

 $200 Registration fees 
If eligible 2019 Sports Voucher will pay your deposit &  

2020 Sports Voucher will pay the rest! 
New teams 

All skill levels 

Guaranteed game time 

No trials, all players accepted 

Bring friends and join a team! 

 

To register to play in 2020 or for  

further information text player  

details to 0439718058 or email 

secretary@salisburyunited.com.au  

 

HOME GROUND: 
Steve  Jarvis Park ,  

400 Waterloo Corner Rd, 

Burton  

THỂ THAO CHO NỮ NĂM 2020

Thật tuyệt khi được gặp bạn tại các sân chơi của trường, 
nhưng chúng tôi rất vui được gặp bạn mỗi tuần!

SUFC đang nhận các em nữ  U11, U13, U15 & U17.

Lệ  Phí đăng ký $200

Nếu đủ điều kiện 2019 Sport Voucher sẽ thanh toán phần 
còn lại!

* Các Đội mới
* Tất cả các cấp độ kỹ năng
* Thời gian trò chơi được đảm 
bảo
* Không có thử nghiệm, tất cả 
người chơi đều được chấp 
nhận
Hãy đưa bạn bè và tham gia 
vào một nhóm!
Để đăng ký chơi vào năm 2020 
hoặc để biết thêm thông tin chi 
tiết về trình phát văn bản tới 
0439718058 hoặc email:
secretary@salisburyunited.com

NHÓM NHÀ:
Công viên Steve Jarvis,
400 Waterloo Corner Road, 
Burton


