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Mến  gửi  các  Học  Sinh,  Phụ  Huynh,  và 
Nhân Viên,

Cuối năm là thời điểm thích hợp để tạm 
dừng và suy ngẫm về năm học của chúng 
ta. Và đó cũng là thời gian tạm dừng và suy 
nghĩ về mục đích của chúng ta. Để xem xét 
chúng ta là ai và chúng ta đã đến từ đâu. 
Tôi luôn nghĩ rằng trừ khi bạn biết bạn là ai 
và bạn đại diện cho điều gì thì bạn có thể 
làm được nhiều điều cho bất kỳ ai khác. 
Tại Holy Family, chúng ta thể hiện cảm 
xúc tích cực, tin tưởng và hỗ trợ. Nếu bạn 
không như vậy, bạn 
 vẫn còn một số việc phải làm. 
Bức tranh này kể một câu chuyện rất khắc 
nghiệt về nơi chúng ta đến như một trường 
học. 
Đây là nơi hạt giống ban đầu được trồng 
trở lại vào năm 1981. Cộng đồng địa 
phương ở Parafield Gardens muốn có một 
nhà thờ địa phương và trường học của 
riêng họ. Họ đã đi đến Nhà thờ St 
Augustine và trường học trên đường cao 
tốc ở Salisbury trong nhiều năm. 

Vùng đất nơi ngôi trường được xây dựng là 
đất nông nghiệp, nơi cừu và ngựa được đưa 
qua đường từ một ngôi nhà nhỏ và trường học 
dành cho trẻ em khiếm thính hiện được gọi là 
Garden Islamic College. 

Ngôi  trường được đặt tại  đây khi Linh  Mục  
Giáo Xứ, Dean Travers, đổi một dải đất ở góc  
đường Shepherdson và Xa lộ Salisbury cho địa  
điểm lớn hơn và tốt hơn này. Trường chúng ta  
được thành lập bởi  những người có tầm  nhìn  
và sáng kiến.Trong một ý nghĩa, chúng ta đang 
đứng trên vai của họ ngày hôm nay. Nó được  
đặt  tên bởi Diane Fisher từ một  trong những  
gia đình đã chiến đấu để thành lập trường này  
trên 2,83 Hecta. 

Họ đã nhìn thấy Trung Tâm tuyệt vời này vào 
năm 1981, ngày nay vẫn phục vụ các mục đích 
quan  trọng. Họ đã xây dựng nó cho bạn và  
những đứa trẻ khác của tương lai. Những gia 
đình  này nuôi dưỡng trồng cây và thiết  lập  
một di sản cho chúng ta thưởng thức ngày hôm 
 nay. 
 
Chúng ta, thế  hệ hiện tại đã  hình  dung  ra Hội  
Trường này, rất nhiều phòng  học và trong thời  
gian  gần đây:  Canteen,  ELC,  sân bóng rổ và  
Sân bóng  chuyền, Thư viện và Trung  tâm  học  
tập  sinh  thái (4 triệu đô la) mới. 

Ai biết  những gì có thể xảy  ra  trong  tương 
 lai?  Chúng ta chỉ bị giới hạn  bởi  trí t ưởng  
tượng của chúng ta. Quá  trình  diễn ra,  luôn  
luôn tiến lên cộng đồng  xây  dựng,  phục vụ  
con dân Chúa. 
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Tạm  dừng một phút và xem xét di sản của  
bạn cho ngôi trường tuyệt vời này. Những gì  
bạn đã đóng góp như một linh mục, phụ  
huynh, nhân viên hoặc học sinh?  
Hãy biết ơn những gì bạn đã là một phần của  
nó. Xem  những đốm  vàng lấp  lánh  xung  
quanh bạn.. 
 Nếu bạn có thể cho nhiều hơn, hãy làm điều  
đó.  Hãy sống  trong hiện tại,  không  phải  
tương lai. Làm những việc cho người khác,  
không phải cho bản thân mình. 

Tôi tự hỏi cậu bé bốn tuổi ở phía trước đang  
nghĩ gì? Cậu  ấy  dường như  đang vẫy gọi  
chúng ta là  một  phần của cộng đồng  xinh  
đẹp này. Chúa  Giêsu  kêu gọi chúng  ta  
giống  như  những đứa  trẻ nhỏ, mở ra cho  
thông điệp yêu  thương của Ngài  như  bạn  
đang yêu chính mình. 

Có bao nhiêu cuộc sống bé trai và bé gái đã 
 được thay đổi kể từ năm 1981? Chúng ta có 
 bằng  chứng sống  mỗi năm  tại  Hội  Chợ  
Xuân khi  rất nhiều   cựu học sinh quay lại  
thăm  trường.  Chúng ta  có bốn thành viên  
của đội ngũ nhân viên là cựu học sinh ở đây  
và vô số  phụ    huynh   đã theo  học tại  
trường của  chúng  ta. Tình yêu  là tất  cả 
 xung quanh bạn nếu bạn muốn nhìn thấy nó. 

Đoạn Kinh thánh  yêu  thích của  chúng  
tôi ở  đây là: “ Ngôi nhà của Cha  ta có 
nhiều phòng. Ta  sẽ đi  chuẩn bị một chỗ  
cho các  ngươi. T a sẽ  không  nói  điều  
này nếu  nó  không  như vậy” (trong Tin 
Mừng Thánh Giăng).

Mỗi ngày tôi thấy bạn chuẩn bị một nơi cho 
những người khác trong trái tim bạn và trong 
cộng đồng đa dạng và phong phú đáng kinh 
ngạc của chúng ta. Có một nơi ở đây cho tất 
cả mọi người. 

Những điều cần bíêt cho Phụ Huynh/Giáo  
Viên cho Niên Học 2020  

Ngày đầu tiên đến trường là vào Thứ Ba  28  
Tháng Giêng. 
• Các học sinh Lớp Reception/ Lớp 1 đến  
Trường vào Thứ Ba 28 Tháng Giêng 
• Tất cả học sinh nhập học vào ngày Thứ Tư 
29 Tháng Giêng 
• Các học sinh  còn lại của trường không đến 
Trường một cách chính thức, nhưng chúng tôi  
mời phụ huynh đến để gặp gỡ và tâm tình với 
 các giáo  viên lớp của con em  mình.  Bạn có 
 thể trò chuyệ với các giáo viên về những hy  
vọng và nguyện vọng của bạn trong năm tới. 

Xin Chúa ban phước cho bạn 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Đăng Ký Cho Năm 2020 

Hãy Đăng Ký Học  
Cho Con Em Quí Vị  
NGAY BÂY GIỜ 

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

Các Ngày Tham quan Lớp
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
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Sinh Hoạt Thể Thao
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TRẠI CỦA LỚP 5 (BM, HM, AE) Thứ Tư 27 Tháng Mười Một
TRẠI CỦA LỚP 5 (HS, NP, DE) Thứ Tư 27 Tháng Mười Một
THAM QUAN LỚP CỦA HỌC SINH MỚI Thứ Tư 27 Tháng Mười Một (9 giờ đến 10.15 sáng)
NHÓM CHIA XẼ NGÀY PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG

Thứ Sáu 29 Tháng Mười Một

THI CHUNG KẾT RICKET NỮ Thứ Hai 2 Tháng Mười Hai (Park 25)
THÁNH LỄ CUỐI NĂM Thứ Ba 3 Tháng mười Hai  (9.30 sáng)
THAM QUAN LỚP CỦA HỌC SINH MỚI Thứ Tư 4 Tháng Mười Hai (9 đến 11 giờ sáng)

Thứ Tư 4 Tháng Mười Hai (sau Thánh Lễ )

CA NHẠC GIÁNG SINH Thứ Sáu 6 Tháng Mười Hai
LỄ TỐT NGHIÊP LỚP 6 Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai
NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NIÊN HỌC 2019 Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai
NGÀY HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN 
(Học sinh được nghĩ)) Thứ Năm 13 Tháng Mười Hai

TIỆC TRÀ CHO THIỆN NGUYỆN VIÊN     

Học Kỳ 4 Trình Bày

Week 7 Ngày chia sẻ mục tiêu phát triển bền vững

Week 8 Ca Nhạc Giáng sinh

Week 9 Lễ Tốt Nghiệp của Lớp 6 
(Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai 2019)

Nhắc Nhở

Trình Bày Sinh Hoạt Lớp
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TIN TỪ APRIM
Chúa Nhật này đánh dấu Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng. Mùa Vọng xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là 
"đến." Chúa Giêsu đang đến, Mùa Vọng dự định là mùa chuẩn bị cho sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Ngoài ra, đó 
cũng là thời gian để cầu nguyện và tha thứ. Màu tím liên quan đến Mùa Vọng cũng là màu của sự tha thứ. 
 
Màu của Chúa Nhật thứ ba của Mùa Vọng là hoa hồng. Màu này tượng trưng cho niềm vui và đại diện cho hạnh 
phúc mà chúng ta sẽ trải nghiệm khi Chúa Giêsu trở lại. Chúa Nhật Thứ Ba là một ngày của lễ kỷ niệm dự 
đoán. Nó trước đây được gọi là "Gaudete" Chúa Nhật; Gaudete, có nghĩa là "vui mừng" trong tiếng Latin. 
 
Cuối cùng, Chúa Nhật trong Mùa Vọng, nên là một lễ kỷ niệm vì chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa 
chúng ta mỗi Chúa Nhật. 
 Từ Công GiáoTtrực Tuyến 
 
Hội thảo Mùa Vọng / Giáng Sinh 
 
Đừng quên Giáo Xứ Hàng Năm 
Hội thảo Mùa Vọng / Giáng Sinh 
 
Thứ Bảy ngày 30 Tháng Mười Một năm 2019 
1 giờ chiều - 3:30 chiều tại Phòng họp mới bên cạnh Nhà thờ Saint Augustine, 
Commercial Road, Salisbury. 
 
Đây là một sự kiện vui trong Cộng Đồng Giáo Xứ của Mùa Vọng và các hoạt động thủ công về Giáng Sinh cho 
trẻ em và gia đình. 
Cung cấp miễn phí trà nước. 
Rất khích lệ nếu thiện nguyện đóng góp 1 hoặc 2 đồng. 
Đừng để Giáng sinh lén theo bạn! 
Đừng để bị cuốn vào các chế phẩm chuẩn bị cho một Giáng sinh bận rộn và rằng bạn quên đi những điểm thực 
sự về nó! 
Hãy đến cùng tham gia cho một buổi chiều vui vẻ và hòa mình vào tinh thần Giáng Sinh! 

 
  
Thánh Lễ 
Thánh Lễ Cuối Năm vào ngày 3 Tháng Mười Hai, lúc 9.30 sáng trong Hội Trường Saint John Paul 11 
 
Michael Urdanoff  
APRIM, 
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1 Tháng Mười Hai 2019 
CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA  MÙA VỌNG 

(Năm A)

Bạn thân mến, 
 
Trong thời gian tưởng nhớ cho Tháng Mười Một chúng ta mời để ghi nhớ 
và cầu nguyện cho những thành viên trong gia đình của chúng ta, những 
người đã chết. Chúng ta muốn xem xét làm thế nào chúng ta có thể chuyển 
đến một cấp độ cá nhân hơn hỗ trợ cho những người đang đau buồn. 
Đau buồn là gì? 
Đau buồn là một phản ứng với sự mất mát; Đau buồn áp dụng cho một loạt 
các mất mát nhưng đối với chúng ta Mục đích hôm nay chúng ta đang suy 
ngẫm về nỗi đau buồn gắn liền với sự mất mát của một người thân yêu. 
Không có cách nào để đau buồn. Mỗi người tìm thấy con đường của riêng 
mình, đau buồn và cách để đi về điều này nằm trong họ. 
Mất người thân là sự tiến bộ liên tục của công việc thông qua đau buồn. 
Như một cộng đồng làm thế nào để chúng ta làm điều này? Là một giáo 
xứ, chúng ta đang mời những người sẽ quan tâm đến việc tham gia vào 
nhóm Bereaference để tham gia một phiên thông tin sẽ được lên kế hoạch 
vào đầu Tháng Hai. 
 
Khi chúng ta có một cộng đồng đa văn hóa rộng lớn, chúng ta muốn nhận 
ra truyền thống của tất cả các nền văn hóa trong giáo xứ của chúng ta, vì 
vậy chúng ta sẽ mời những người từ tất cả các nền văn hóa trong cộng 
đồng của chúng ta đến tham gia. 
 
Gợi ý của Henry Nouwen; 
Khi chúng ta thành thật tự hỏi mình những người trong cuộc sống của 
chúng ta có ý nghĩa gì  nhất đối với chúng ta, chúng ta thường thấy rằng đó 
là những người, thay vì đưa ra lời khuyên, giải pháp, hoặc phương pháp 
chữa trị, đã chọn thay vì chia sẻ nỗi đau của chúng ta và chạm vào vết 
thương của chúng ta với một bàn tay mềm mại và dịu dàng. 
Người mà có thể im lặng với chúng ta trong một khoảnh khắc tuyệt vọng 
hay bối rối, ai có thể ở lại với chúng ta trong một giờ đau buồn, và mất mát 
hay chia ly, ai có thể chịu đựng không biết, không chữa bệnh, không chữa 
lành và đối mặt với chúng ta. 
 
Thực tế về sự bất lực của chúng ta, đó là người bạn quan tâm. 
Nếu bạn có một sự hiểu biết và quan tâm về cách hỗ trợ một người trong 
nỗi đau buồn của họ, có lẽ bạn có thể cân nhắc việc dành thời gian để trở 
thành một phần của nhóm Bereanterest của chúng tôi. 
Xin vui lòng gọi cho văn phòng giáo xứ theo số 82582314 và để lại tên và 
điện thoại của bạn  và địa chỉ email nếu bạn có và chúng tôi sẽ liên lạc với 
bạn. 
Chúc Hòa Bình cho tất cả. 
 
Helen Thacker, Margaret McCulloch và Fran Renshaw. 
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Please join us on  

Tuesday 3rd December 
At 10.20am - Recess 

For a shared Morning Tea in the Staffroom  

All Parents WELCOME  

The Morning Tea will follow our  

9.30am End of Year Mass 

You are invited to our  

Volunteers’ Morning Tea

Quí Vị được mời đến để tham dự 
Buổi Tiệc Trà cho Thiện Nguyện Viên 

Xin đến chung vui với chúng tôi vào 
Thứ Ba 3 Tháng Mười Hai 

Lúc 10.20 sáng - GIỜ GIẢI LAO 

Để cùng nhau chia xẻ Tiệc Trà Sáng tại Phòng Họp Giáo Viên 

Tất cả các Phụ Huynh đều được vui mừng CHÀO ĐÓN 

Tiếp Theo sau Sau Thánh Lễ Cuối Năm của Toàn Trường 

Lúc 9:30 sáng 
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CAROLS NIGHT 
Friday December 6th 

5.45pm Sausage Sizzle 
6.30pm Carols Start 
7.15pm Christmas Raffle drawn 
8pm End to the night

Christmas Hampers will be drawn at the Carols Night 
after the Year 2 classes have performed


Raffle Tickets available in the Office or on the QKR App

Raffletix Christmas


1 For $1 30 for $20
6 for $5 45 for $30
15 for $10

Christmas Raffletix

ĐÊM CA NHẠC GÁNG SINH 
Thứ Sáu 6 Tháng Mười Hai 

* 5.45 chiều  có bán Xúc Xích Bánh Mì 
 * 6.30 tối  Ca Nhạc Giáng Sinh Bắt Đầu 
 * 7.15 tối  Xổ số Quà Giáng Sinh 
 * 8 giờ tối  Chấm Dứt Đêm Ca Nhạc 

Các giỏ quà Giáng Sinh sẽ được sổ vào đêm Ca Nhạc Giáng Sinh

sau khi các Lớp Hai trình diễn


Vé số có bán tại Văn Phòng Trường hoặc có thể mua trên mạng QKR App

https://www.raffletix.com.au/?ref=kkyp6
https://www.raffletix.com.au/?ref=kkyp6
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WIN a CHRISTMAS HAMPER 

TICKETS AVAILABLE NOW 
From Office or the QKR app 

1 for $1 
6 for $5 

15 for $10  
30 for $20  
45 for $30

DRAWN DEC 6th 
At
CAROLS

1 vé $1

3 vé $2

8 vé $5


15 vé $10

30 vé $20

45 vé $30

TRÚNG một GIỎ QUÀ GIÁNG SINH 

VÉ HIỆN ĐANG CÓ BÁN 
Từ Văn Phòng hoặc mua trên mạng


QKR app
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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 CALL 8283 8200
HƯỚNG DẪN XEM TRUNG TÂM

Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non Alive
Parafield Gardens
* Cùng 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 Emila và Giáo dục tích cực
* Một Cộng đồng học tập chào đón, hòa nhập 
và phát triển mạnh; hợp tác với gia đình
* Không gian học tập sáng tạo
* Các bữa ăn bổ dưỡng liên quan đến thực 
hành văn hóa

XIN GỌI  82830 8200
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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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 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. 

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……………
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ĐỒNG PHỤC
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 
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

NÓN CHE NẮNG 
ĐỀ NGHỊ


Trong Học Kỳ

4 & 1


Giá $15

Có sẳn trong 

VĂN PHÒNG


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

 Quần shorts MỚI của Nữ ($30) & Áo sơ mi tay ngắn có sọc của HF
 Vớ trắng ngắn của HF
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TÀI KHOẢN
Nhắc nhở 

Như năm sắp kết thúc, có một vài tài khoản mà quí vị có thể chưa thanh toán 

CANTEEN 
* XIN VUI LÒNG hoàn các tài khoản căn tin của quí vị. 
* Quí vị có thể làm điều này bằng cách trả tiền mặt tại căng tin hoặc đến văn phòng và trả tiền mặt 
hoặc EFT. 
* Nếu quí vị không chắc chắn về tài khoản của mình, xin vui lòng hỏi nhân viên văn phòng. 

LỆ PHÍ 
* Vui lòng kiểm tra xem quí vị có cập nhật với các khoản phí của mình không. Học kỳ 4 bây giờ đã 
sắp HẾT kỳ hạn. 
* Nếu quí vị đang trả qua Direct Debit , xin vui lòng xác nhận nếu quí vị muốn tếp tục gia hạn sang 
năm sau hoặc kết thúc. 
* Tất cả tài khoản của Học sinh Lớp 6 phải  được hoàn thành vào tuần cuối cùng của trường, bao 
gồm cả giữ trẻ ngoài giờ OSHC. 
* Máy tính xách tay sẽ được trả lại vào Thứ Hai ngày 25 Tháng Mười Một năm 2019 để kiểm tra tình 
trạng máy  (nếu nó KHÔNG vượt qua kiểm tra ,thị bạn cần đóng lập tức $200  cho tiền Excess- theo 
thỏa thuận cho thuê). 

TRẠI 
Nếu con quí vị đi cắm trại, lệ phí $210 phải trả vào ngày 25 Tháng Mười Một năm 2019. 

ÁO LẠNH CHO LỚP 6 NĂM TỚI 
Xin vui lòng trả lại Mẫu Đơn mua Áo Lạnh của con quí vị và đóng $70 càng sớm càng tốt. 
Việc đặt hàng sẽ được thực hiện vào Thứ Hai ngày 2 Tháng Mười Hai năm 2019. Nếu đơn đặt hàng 
của quí vị KHÔNG có vào ngày 29 Tháng Mười Một , con quí vị có lẽ sẽ thất vọng vào năm 2020 và 
quí vị phải trả thêm chi phí. 

Chăm sóc ngoài giờ học (OSHC) 
Vui lòng đảm bảo phí của quí vị được cập nhật. Nếu tài khoản của quí vị còn thiếu, con quí vị có thể 
không thể tham dự. 

Cảm ơn quí vị
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LỆ 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:
Trại của Lớp 5 TBA
Trại của Lớp 6  TBA
Ngủ lại Trường của Lớp 3/4 $25
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Would YOU like to learn an 
instrument?

Piano

Classical Guitar

Singing

Violin

Drums

2020 enrolment forms are available from the front office today!

 
 
 
 

WOULD YOU LIKE TO LEARN A MUSICAL INSTRUMENT? 
 

If your child is in years 1 – 6 in 2020, then they are able to learn an instrument at 
school.  Information and enrolment booklets are available now; you can pick up a copy 
from the school office or Music teacher. Please return them as quickly as possible as 
instrumental teachers have already begun planning their timetables and waiting lists may 
apply. 
 

Please note that continuing students still need to complete an enrolment form for the new 
year. 

 
You may like to choose one of the following 
instruments - Violin, Singing, Drums, Classical 
guitar, piano/keyboard. 
 
This is the main intake for the year. Don’t miss out 
on giving your child the gift of music. Enrol now! 

CON BẠN có thích học một dụng cụ Âm Nhạc? 

Đơn Đăng Ký đang Có Sẳn tại Văn Phòng hôm nay!

Nếu con em quí vị đang học từ Lớp 1 - 6 trong năm 2020, thì các em có thể học một dụng cụ âm 
nhạc tại trường. Chi tết và Đơn Đăng Ký học đang có. 

Quí vị có thể đến Văn Phòng Trường lấy một tờ đơn hay gặp Giáo Viên Âm Nhạc. 
Xin vui lòng trả lại đơn càng  sớm càng tốt như để các Giáo Viên Âm Nhac có thể lên kế hoạch cho 

thời khóa biểu của họ và con em quí vị có thể nằm trong danh sách chờ đợi. 
Xin lưu ý rằng các học sinh đang học và muốn tiếp tục học môn âm nhạc của mình vẫn phải 

điền đơn cho năm mới.

Bạn có thể thích chọn một trong những dụng cụ âm 
nhạc như: Violin (Vĩ Cầm), Singing (Hát), Drums 

(Trống), Classical Guitar, Piano/keyboard. 
Đây là lượng chính trong năm. Đừng bỏ lỡ việc tặng 
con em bạn món quà âm nhạc. Hãy đăng ký bây giờ! 
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CHÚ Ý
Trường Thomas More 
Thời Gian Tuyển Sinh

cho dù bạn đang có một đứa con học ở đây hay con bạn đang 
theo học một trường đối tác, các gia đình đều được khuyến 
khích đăng ký ngay bây giờ! 

Lớp 7 
2021

Lớp 7  
2022

Lớp 7 
2023

Các Lớp 
8 - 12

NĂM BẮT ĐẦU                      ĐƠN ĐĂNG KÝ                     NGÀY KẾT THÚC NHẬN ĐƠN

Làm thế nào để Ghi Danh
1. Truy cập tmc.catholic.edu.au/enroment.information
để tải xuống một ứng dụng hoặc yêu cầu một Bản từ 
Văn phòng Trường. Sau khi hoàn thành, hãy nộp đơn 
cho Ban Tài Vụ của chúng tôi để xem xét.
2. Khi đơn đăng ký của bạn đã được nhận, bạn có thể 
nhận được email yêu cầu bất kỳ thông tin nào cần thiết.
3. Dựa trên thông tin được cung cấp, phụ huynh / 
người giám hộ và học sinh có thể được mời tham dự 
một cuộc phỏng vấn với một thành viên trong Ban 
Lãnh Đạo của Trường.
4. Sau khi phỏng vấn, nếu đề nghị kết quả tuyển sinh, 
bạn sẽ được thông báo bằng văn bản.
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discoversalisbury.com.au/hubopening

FREE Event
• Santa’s Cave
• Live Entertainment
• Children’s Activities
• Food and Market Stalls
• Hub Tours

Salisbury Community

30 November to 1 December

Hub Opening


