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

Giáo Dục thông qua Công Nghệ Thông Tin và Truyền 
Thông 
 
 
Tôi muốn chia sẻ với quí vị một hình ảnh đáng yêu về 
các học sinh lớp R/1 của chúng tôi đã chia sẻ bộ máy 
tính xách tay hoàn toàn mới sử dụng trong 8 Lớp tR/1 
của chúng ta. Chúng ta đã ở trong tình huống mà tất cả 
học sinh từ Lớp 2-6 đã được cung cấp máy tính xách 
tay của riêng họ. Thật không may, chúng tôi đã không 
còn bất kỳ máy tính nào cho các học sinh Lớp 
Reception và lớp 1. Các giáo viên và học sinh đã mong 
mỏi có một số máy tính xách tay như các học sinh lớn 
tuổi hơn. Tôi đã liên hệ với bạn bè của chúng tôi tại 
@AusSchoolsPlus và yêu cầu hỗ trợ từ #CrisisAppeal 
của họ và yêu cầu khoản tài trợ 10.000 đô la. Họ đã 
hào phóng trả lời bằng cách cấp cho chúng tôi số tiền 
này. Theo đó, mỗi lớp sẽ chia sẻ các máy tính xách tay 
này vào một hoặc hai ngày mỗi tuần. Nếu quí vị nhìn kỹ 
vào những bức ảnh này, quí vị có thể thấy sự gắn kết 
trên khuôn mặt của những đứa trẻ và mỗi đứa trẻ đang 
hoàn thành một nhiệm vụ khác nhau. Là một trường 
học, chúng tôi hoàn toàn cam kết thúc đẩy phát huy khả 
năng đọc và viết. Tuy nhiên, chúng tôi không vứt em bé 
vào nước tắm. Chúng tôi ủng hộ sự cân bằng hợp lý 
giữa thời gian trên màn hình và sách vở. 

Đồng nghiệp của tôi, Giáo Sư về Giáo Dục Pasi 
Sahlberg (Đại học NSW) đã gửi cho tôi đường dẫn 
đến nghiên cứu mới nhất của ông về việc sử dụng 
công nghệ. Thật thú vị, Pasi nhận thấy rằng có sự 
bất bình đẳng ngày càng tăng trong việc tiếp cận công nghệ về máy tính và truy cập internet. 
Chúng tôi muốn các học sinh của chúng ta có được sự tốt nhất của cả hai thế giới. 

KERRY WHITE 
Hiệu Trưởng 

“ Có sự khác biệt giữa các học sinh có quyền truy cập - một số 
học sinh không thể mua được các thiết bị mới nhất và truy cập 
internet và điều này đặt ra thách thức khi các trường ngày càng 
mong đợi họ truy cập các tài nguyên trực tuyến.”
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Nhà Trường và Covid-19
Việc trở lại trường sau Covid-19 có ý nghĩa gì với em?

“Em rất vui khi được đến trường để có thể học và trở nên giỏi”, Arjan, R/1GT nói.

“Em có thể gặp nhiều bạn bè hơn và học hành” Mai-Anh, 4BP.

“Em rất vui khi được trở lại trường để gặp bạn bè của mình”,  Rachel, 2PN.

“Em đã mong được quay trở lại trường để có thể viết trong cuốn sách của mình”,  Zahra R, 2PN.

“Em rất thích đọc cho thầy Coad vì vậy thật tuyệt khi được trở lại trường học”  Hayden, 3KC.

“Em có thể gặp lại bạn bè và giáo viên của mình. Khi em nhận được một email ở nhà, nó quá tải vì tất cả đều đến cùng lúc. Ở trường, mình có 
được các giai đoạn và điều đó giúp em hoàn thành công việc của mình dễ dàng hơn”, Ethan, 5/6HM.

“Các bài học được giải thích cho bạn nhiều hơn tại trường và nó vui hơn ở trường vì em có thể  được gặp bạn bè của mình”. Nicky-Rose, 5/6AE.

“Em thích đến trường sau COVID-19 vì bạn có thể nói chuyện và để nói chuyện với giáo viên của bạn ngay lập tức nếu bạn cần giúp đỡ thay vì 
gửi email cho họ và chờ đợi câu trả lời của họ. Nhìn thấy bạn bè của bạn mặt đối mặt thực sự rất tốt bởi vì nếu bạn nhắn tin cho họ trực tuyến thì 
họ có thể không ở đó cùng một lúc và bạn không thể  trò chuyện với họ”,  Michelle, 5/6HM.

“Em có thể thực sự gặp gỡ bạn bè và bắt kịp công việc mà em đã bỏ lỡ và đôi khi hơi khó khăn khi làm việc tại nhà, nhưng nếu bạn tập trung, thì 
bạn có thể thành công”, Nhu, 4GM.

“Em rất vui vì em được gặp bạn bè vì em thấy cô đơn khi ở nhà “, Ann, 4GM.

“Em thực sự phấn khích vì em có thể đi học lại lần nữa và em được gặp bạn bè và vui vẻ với tất cả những người bạn của mình”, Jasmine, 4GM.

“Em được gặp gỡ bạn bè của em và không em không phải gửi email cho họ, chỉ cần có thể nhìn thấy họ”, Isabelle, 4GM.

“Ở trường em cảm thấy an toàn và các giáo viên bắt chúng em rửa tay và giữ khoảng cách. Em có thể thực hiện công việc của mình”, Sampann, 
4GM.

“Em cảm thấy hạnh phúc hơn khi được đến trường vì ở nhà em thường cảm thấy buồn chán và gây nhau với anh trai của mình”, Manseerat, 
4GM.

“Thật là vui vì em có thể đi chơi với bạn bè. Em đã không gặp được họ trong mấy tuần qua”, Chelsea, 4GM.

“Hiện tại, nó rất thú vị khi ở trường, mọi người đã quay lại vì bây giờ em không thể còn thấy chán như ở nhà”.  Aiden, 4GM.

“Em cảm thấy rất vui khi được trở lại trường và chúng ta cần giữ an toàn và khỏe mạnh”.  Darcy, 4GM 

“Em cảm thấy rất tốt. Khi em ở nhà cách ly, em cảm thấy như mình không phải ở nhà. Em cảm thấy như mình đang được ở trường suốt thời 
gian”, Jake, 4GM.
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coffee
cart!

Chúng ta đang có một  
xe cà phê

THỨ HAI 18 THÁNG NĂM 
& 

THỨ SÁU 22 THÁNG NĂM

XE CÀ PHÊ CHEEKY GRIN SẼ CÓ MẶT TẠI PHÍA TRƯỚC SÂN TRƯỜNG


TRONG THỜI GIAN ĐƯA HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG TỪ 7.30 SÁNG
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CUỘC THI VÀ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC TRƯỜNG TRONG NƯỚC 2020 
 

Nếu quí vị muốn con em quí vị tham gia ICAS - Cuộc Thi và Đánh Giá Các Trường Trong Nước năm 2020, xin điền vào 
mẫu dưới đây. Vui lòng gửi lại mẫu đăng ký cho văn phòng với lệ phí cho cuộc thi vào  

Thứ Sáu  29 Tháng Năm  2020. 
 

Xin lưu ý rằng điều này chỉ dành cho học sinh từ Lớp 2 trở lên 
Công Nghệ Kỹ Thuật Số chỉ dành cho học sinh từ Lớp 3 trở lên 

 
 
Tôi cho phép con tôi tham gia ICAS- Cuộc Thi và Đánh Giá Các Trường Trong Nước năm 2020 
 
Tên Học Sinh: ______________________________________________ 
 
Lớp: _______________ 
 
Cấp Lớp: _______________ 
 
Tên Phụ Huynh:   ______________________________________________ 
 
 

 Môn Thi Ngày Thi Lệ Phí 

 Digital Technologies Thứ Hai 24 Tháng Tám $15.95 

 Science Thứ Hai 17 Tháng Tám $15.95 

 Spelling Thứ Hai 31 Tháng Tám $15.95 

 English Thứ Ba 25 Tháng Tám $15.95 

 Mathematics Thứ Ba 1 Tháng Chín $15.95 
 
 

Đăng Ký và Trả Lệ Phí có thể hoàn thành thông qua  
ứng dụng QKR 
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P&F Community 
Currently we are doing things  

a little differently as there  
are parent restrictions.  

Fundraising events are on hold 
until further notice. 

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 
Fill in the form and return to office with 100 points 

of ID for your Police Clearance 

TERM 2
Happy Mother’s Day

Thank you to Luisa, Angela and 
Ms Hong for helping at the 
Mothers Day Gift shop on Friday. 
It went very well along with our 
new online gift purchasing 
through QKR.

CONGRATULATIONS to the 
Mother’s Day Gift Pack winners

• Lisa Berry
• Renee Warren 
• Amanda Tarrant

Parents & Friends

 NEWSLETTER 2020

Term 2  Week 3Học Kỳ 2 Tuần 3

Phụ Huynh & Bạn Hữu


BẢN TIN 2020

HỌC KỲ 2


NGÀY CỦA MẸ

Cảm ơn đến cô Luisa, cô Angela và cô 
Hồng đã giúp cho gian hàng quà tặng  

Ngày Của Mẹ vào Thứ Sáu.

Công việc đã xảy ra rất tốt với hệ thống 

mua trực tuyến qua QKR.

CHÚC MỪNG ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ 
TRÚNG NHỮNG GÓI QUÀ CHO NGÀY CỦA MẸ


* LISA BERRY

* RENEE WARREN

* AMANDA TARRANT

Hiện tại chúng ta đang làm mọi thứ hơi 
khác một chút vì có những hạn chế cho 
phụ huynh.
Các sự kiện gây quỹ được tạm thời 
dừng lại cho đến khi có thông báo mới.

Xin lưu ý rằng để thiện nguyện tham gia P & 
F hay cho bất kỳ trường hợp nào, như hỗ trợ 
lớp  và du ngoạn, bạn cần phải có một giấy 
Kiểm tra của Cảnh Sát Công Giáo hiện tại.
Để có được giấy Kiểm Tra của Cảnh Sát 
Công Giáo, bạn có thể đăng ký tại Văn Phòng 
Trường hoặc nhấp vào liên kết bên dưới
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Parking Around Schools
Due to the chaotic nature of traffic around schools at peak times, streets can 
be an extremely dangerous place for children.

Young children have not yet fully developed their cognitive abilities and 
therefore their perception, judgement and awareness of potentially dangerous 
situations is not adequately developed to enable them to cope with the road 
traffic.

Children are not easily visible and often act impulsively, which means if you 
are driving around a school take special care, to ensure we keep our children 
safe. Remember that children copy grown-ups - encourage good road sense            
by watching them closely and leading by example.

5 Helpful Tips for School Zones

As parents and caregivers we have a great responsibility to ensure children stay safe             
in school zones. We also play a key role in educating children about road safety. 
Here are 5 helpful tips for safety in school zones:

Allow enough time to take your child to the school gate safely and without rushing.1. 
Always observe parking signs and speed limits in and around school zones.               2. 
They are designed to keep your child safe.
Talk about signs and traffic lights with your child. Identify and discuss places where         3. 
it is safe to get out of the car and cross the road.
Teach your child how to cross the road using the ‘stop, look and listen’ process –         4. 
stop at the kerb, look and listen for traffic and then decide whether it is safe to cross.
Park a few streets away and walk your child to school. This is also good exercise and 5. 
helps teach your child road safety rules.

Behaviours to Avoid
Speeding��
Double parking��
Parking too close to an intersection��
Parking across driveways��
Parking too close to pedestrian crossings��

City of Salisbury 12 James Street, Salisbury SA 5108
T: 08 8406 8222 E: city@salisbury.sa.gov.au

www.salisbury.sa.gov.autwitter.com/cityofsalisburyfacebook.com/cityofsalisbury

Đậu  xe quanh trường
Do tính chất hỗn loạn của giao thông xung quanh các trường học vào giờ cao điểm, 
đường phố có thể là một nơi cực kỳ nguy hiểm cho trẻ em.

Trẻ nhỏ chưa phát triển đầy đủ khả năng liên kết của chúng và do đó nhận thức, phán 
đoán và nhận thức về các tình huống nguy hiểm tiềm tàng của chúng không được phát 
triển đầy đủ để cho phép chúng đối phó với giao thông đường bộ.

Trẻ em không dễ dàng nhìn thấy và thường hành động bốc đồng, điều đó có nghĩa là 
nếu bạn lái xe quanh trường hãy chú ý đặc biệt, để đảm bảo chúng ta đang giữ an toàn 
cho trẻ. Hãy nhớ rằng trẻ em sao chép cách của người trưởng thành - hãy khuyến khích 
chúng ý thức giao thông tốt bằng cách xem chúng chặt chẽ và dẫn dắt bằng các ví dụ.

5 lời khuyên hữu ích cho khu vực trường học
Là phụ huynh và người chăm sóc, chúng ta có trách nhiệm lớn trong việc đảm bảo trẻ 
em được an toàn trong khu vực trường học. Chúng ta cũng đóng một vai trò quan trọng 
trong việc giáo dục trẻ em về an toàn đường bộ.
Dưới đây là 5 lời khuyên hữu ích cho sự an toàn trong khu vực trường học:
1. Dành đủ thời gian để đưa trẻ đến cổng trường an toàn và không vội vã.
2. Luôn quan sát biển báo đậu xe và giới hạn tốc độ trong và xung quanh khu vực 
trường học. Chúng được thiết kế để giữ cho con bạn an toàn.
3. Hãy nói về các biển báo và đèn giao thông với con của bạn. Xác định và thảo luận 
về những nơi an toàn để ra khỏi xe và băng qua đường.
4. Dạy trẻ cách băng qua đường bằng cách sử dụng quy trình ‘dừng lạ, nhìn và lắng 
nghe' - dừng ở lề đường, nhìn và lắng nghe giao thông và sau đó quyết định xem có an 
toàn không trước khi băng qua.
5. Hãy đậu xe cách một vài con đường và đưa con bạn đến trường. Đây cũng là một 
cách tốt và giúp bảo vệ các quy tắc an toàn đường bộ cho con em bạn.
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No Parking Signs
Drop off and pick up only. You must not queue or wait here. The driver must remain 
with the vehicle.

No Parking Signs
The same rules apply as the previous
‘No Parking’ sign, however, the rules only apply during the times and days shown 
on the sign.

No Stopping Signs
You must not stop in a ‘No Stopping’ area at anytime. Drop off and pick up is not 
allowed even for the briefest

Yellow Kerb Lines
An unbroken yellow kerb line is a no stopping line and therefore the same rules 
apply as for a ‘No Stopping’ sign.

Bus Zone Signs
You must not stop within a bus zone at any time. This zone is only available to 
public buses.

Obstruct Driveways
A vehicle must not obstruct an entrance way or crossing point to a property, even if 
it is your own.

Reserves, Footpaths & Verges
It is an offence to drive or park on a reserve, footpath or dividing strip and could 
cause an accident, injure a pedestrian or damage property.

Common Traffic Signs
The City of Salisbury has implemented a comprehensive traffic management 
and parking scheme in the streets surrounding your child’s school to help make 
it a safe place.

Going against the road rules places not only your child’s life at risk, but those of 
others. Tragedies can occur if care is not taken to abide by these rules. Below 
are some explanations of signs that are placed around schools to ensure your 
child stays safe.

Các Đấu Hiệu Giao Thông Thường Gặp
Thành phố Salisbury đã áp dụng kế hoạch quản lý giao thông và đậu xe toàn diện trên các 
đường phố xung quanh trường học của con bạn để giúp nơi này trở thành một nơi an toàn.

Đi ngược lại các quy tắc không chỉ khiến cuộc sống của con bạn gặp nguy hiểm, mà cả 
những người khác. Bi kịch có thể xảy ra nếu không cẩn thận tuân thủ các quy tắc này. 
Dưới đây là một số giải thích về các dấu hiệu xung quanh trường học để đảm bảo con bạn 
được an toàn.

Dấu Không Được Đậu Xe

Chỉ đưa và đón mà thôi.Bạn không được xếp hàng hoặc đợi ở đây. 
Người lái xe phải có mặt trong xe.


Dấu Không Được Đậu Xe

Giống như luật áp dụng trước ‘No Parking’, tuy nhiên luật có thể cho 
phép áp dụng theo các giờ và ngày thể hiện trên bản.


Dấu Không Được Dừng Lại

Bạn không được dừng lại trong khu vực khi bản có biểu hiện ‘ No 
Stopping’ bất cứ lúc nào.Đưa và đón không được phép ngay cả trong 
thời gian ngắn nhất.


Đường Kẻ Màu Vàng

Lằn lề đường màu vàng bị gián đoạn là đường không được dừng và do 
đó, các quy tắc tương tự được áp dụng như đối với dấu hiệu “No 
Stopping” không dừng lại”.


Dấu Cho xe Bus Đậu

Bạn không được dừng lại trong khu vực đậu xe bus bất cứ lúc nào. 
Khu vực này chỉ dành riêng cho xe bus công cộng mà thôi.


Cản Trờ Đường Lái Xe “Obstruct Driveways”

Các xe không được cản trở lối vào hoặc điểm vào nhà, ngay cả nếu là 
xe buýt công cộng.
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HỌC PHÍ Hóa đơn Học Phí đã được gửi về gia đình

STATEMENTS Statement có sẳn cho Học Kỳ Hai

MIỄN TRỪ BỞI COVID-19
Mẫu có sẵn từ trang web của chúng tôi trong "Tài nguyên 
dành cho phụ huynh" hoặc sử dụng liên kết này và tại văn 
phòng

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Chúng tôi vẫn chấp nhận tất cả các phương thức thanh 
toán bao gồm tiền mặt. Ứng dụng QKR cũng có thể được 
sử dụng cho Phí và OSHC.

GIỜ MỞ CỬA BÁN ĐỒNG PHỤC
Monday - 8.30am to 9.30am
Wednesday - 2.30pm to 3.30pm
Thursday - 8.30am to 9.30am

ENTERTAINMENT BOOK See pages following.  All digital.  12 months commences 
from date of purchase.

SCHOOL TIMES

8.50am - School Day Starts
10.20am to 10.40am - Recess
12.40pm to 12.50pm - Lunch Eat Time
12.50pm to 1.30pm - Lunch Play Time
3pm - School Day Ends
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TIN TỪ APRIM
 
Chúa Nhật tuần trước, là Ngày của Mẹ , đây là 
một số suy nghĩ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
về các bà mẹ. "Vì vậy, chúng ta hãy nhớ với tất 
cả các bà mẹ, ngay cả các bà mẹ của chúng ta 
trên thiên đàng, đặc biệt là trên toàn thế giới tại 
thời điểm xảy ra đại dịch [coronavirus].  
  
Làm mẹ là một kho báu tuyệt vời thông qua sự 
hy sinh của họ, các bà mẹ giúp đỡ xã hội vượt 
qua xu hướng tự cho mình là trung tâm, cũng 
như sự cởi mở, rộng lượng và quan tâm đến 
người khác. 
Các bà mẹ, thường được tận dụng vì có sẵn. 
Ngay cả cộng đồng Kitô giáo cũng không coi 
trọng họ một cách đúng đắn, bất chấp tấm 
gương nổi tiếng của Mẹ Chúa Giêsu.  
 
Tất cả chúng ta đều dành sự tin tưởng cho các 
bà mẹ suốt đời và nhiều thứ khác, nhưng không 
phải lúc nào họ cũng lắng nghe hay giúp đỡ 
trong cuộc sống hàng ngày. Theo nghĩa này, 
làm mẹ là nhiều hơn sinh con; đó là một lựa 
chọn cuộc sống đòi hỏi sự hy sinh, tôn trọng sự 
sống và cam kết truyền lại những giá trị tôn giáo 
và con người cần thiết cho một xã hội lành 
mạnh. 
 
Sự tử vì đạo của người mẹ , bao gồm khả năng 
của người mẹ để tự hiến thân trong im lặng, 
cầu nguyện và đầu hàng hoàn toàn, mà không 
có bất kỳ sự phô trương nào, nghĩa vụ của mẹ. 
Một người mẹ nhạy cảm với tất cả những gì đe 
dọa đến cuộc sống và phúc lợi của con người là 
nguồn làm giàu cho xã hội và Giáo Hội, Ngài đã 
quan sát cách phổ biến trong những khoảnh 
khắc khó khăn để gặp phải sự dịu dàng, cống 
hiến và sức mạnh đạo đức của các bà mẹ.  
 
Các bà mẹ, thường cho những gốc rễ đầu tiên 
của đức tin, những người thấm sâu nhất; nếu 
không có họ, không những tín hữu sẽ mất đi, 
mà còn là một phần tốt trong ngọn lửa sâu thẳm 

nhất của đức tin chúng ta,  
 
Chúng ta cần cảm ơn tất cả các bà mẹ vì những 
gì họ đang có và cho tất cả những gì họ dành 
cho Giáo Hội và cho thế giới của chúng ta.  
 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết luận giữa trưa 
của mình bằng cách nhớ lại rằng Ngày của Mẹ 
được tổ chức ở nhiều quốc gia ngày nay. Tôi 
muốn nhớ đến với lòng biết ơn và tình cảm đối 
với  tất cả các bà mẹ, và giao phó họ cho sự 
bảo vệ của Mary, Me của chúng ta trên thiên 
đàng. Ngài cũng nhớ những người mẹ đã đi đến 
kiếp khác và đi cùng chúng ta từ thiên đường. 
Sau đó, nói chuyện với mọi người trên toàn cầu 
của mình, Đức Phanxicô yêu cầu mọi người 
dành một chút thời gian trong im lặng và để cho 
mỗi chúng ta nhớ về mẹ của mình. 
 
Holy Family APRIM 
Michael Urdanoff 
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MOTHER’S 
DAY

We would like to say thank you to the 
following:


• Our parents and friends committee 
for organising the purchase of the 
Mother’s Day gifts;


• A special thank you to Luisa for 
o r g a n i s i n g t h e R a ffl e 
(congratulations to the winners) 
and the selling of the gifts under 
unusual circumstances.  Due to 
Covid-19 Luisa had to make all the 
gifts available for sale through the 
QKR App, with the left over gifts 
being sold from the hall;


• To Angela, Hong and Luisa for 
helping sell the left over gifts;


• To our parents and carers for their 
understanding and ability to adapt 
to the changes.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những 
quí vị sau đây:


* Nhóm Phụ Huynh/Bạn Hữu của chúng 
ta đã sắp xếp mua các món quà cho 
Ngày Của Mẹ.


* Đặc biệt cảm ơn đến cô Luisa đã bỏ 
công sắp xếp Các Gói Quà Xổ Số 
(chúc mừng đến những người trúng 
giải) và đứng bán các món quà trong 
thời giờ bất thường. Từ dịch Covid-19 
cô Luisa đã làm nên tất cả các món 
quà có sẳn để bán qua hệ thống QKR, 
và số còn lại bán trong hội trường.


* Cảm ơn cô Angela và cô Hồng va 
Luisa đã giúp đứng bán các món quà 
còn lại.


* Đến tất cả các phụ huynh và giám hộ 
qua sự thông hiểu và chấp nhận các 
sự thay đổi.
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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:   General Enquiries:    
enquire@salcath.org.au 
Email:   Confidential Matters: 
businessmanager@salcath.org.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob Msfs PP 
  Fr Santosh Pereira Msfs  
  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 
 

  Parish Bulletin – The Echo 
  Diane Innes 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

17th May 2020 
SIXTHSIXTHSIXTHSIXTH    SUNDAY OF EASTERSUNDAY OF EASTERSUNDAY OF EASTERSUNDAY OF EASTER    

((((Year A)Year A)Year A)Year A)    
 

 
SUNDAY MASS TIMES 

Orario delle Messe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Masses & Liturgical 
Services temporarily 

suspended until  
further notice 

- to mitigate the spread 
of the Coronavirus) 

 
 
 
 

 
 

Parish website: https://salcath.org.au 
http://salcath.freehostia.com 

 

 
WELCOMING NEW ARCHBISHOP 

 

Dear Parishioners and Friends,  
 

This is a moment of Great Joy for the Archdiocese of Adelaide as we welcome our new 
Archbishop, Most Reverend Patrick O’Regan as the 12th Bishop of Adelaide and the ninth 
Archbishop. On behalf of everyone in Salisbury parish, I would like to warmly welcome 
Archbishop Patrick O’Regan to the Archdiocese of Adelaide. Australian Catholic Bishops 
Conference President Archbishop Mark Coleridge said Bishop O’Regan has “shown himself to 
be a man of unusual gifts, one of which is his deep sense of pastoral care for the people 
entrusted to his care and another of which is his quirky sense of humour”.  The Installation 
Ceremony for our incoming Archbishop will take place in St Francis Xavier’s Cathedral at 
10.30am on Monday, May 25th, the Solemnity of Our Lady Help of Christians, Patroness of 
Australia.  Because of the circumstances around COVID-19, most of us won’t be able to 
participate in the ceremony in person, but we will have an opportunity to watch the 
livestreaming of the ceremony.  
 

What is the role of a Bishop? By definition, a bishop is one who enjoys “the fullness of the 
sacrament of order” (Decree on the Bishops’ Pastoral Office in the Church, 15) and the office 
of bishop is the primary pastoral office of the local Church, the diocese. The role of the bishop 
is a series of dynamic interrelationships. On the one hand, the bishop has the pastoral care of 
the particular church entrusted to him, while, at the same time, he is responsible with the other 
bishops for the apostolic mission of the Church (CCC1560). The bishop is both the sign of 
unity within a diocese as well as a minister of unity between the local church and the universal 
church under the authority of the Pope, successor of St. Peter. The Eucharist, celebrated by 
the bishop, witnesses, in a most significant way, to the Church gathered around the altar, with 
the one who represent Christ, the Good Shepherd and Head of his Church (CCC1561).  
 

Despite all the restrictions, this special moment in the history of the Archdiocese of Adelaide 
affords every family in the archdiocese, an opportunity to participate in celebrating the arrival 
of a new Bishop. Remembering that the family is the domestic church and the foundation of all 
understanding of what it means to be Church; the following are a few suggestions for families 
to celebrate our faith, our new Archbishop and our identity as the domestic Church:     

  (1)  Watch together the livestreaming of the installation ceremony happening  
in cathedral. Explain to children about what is happening 
  

(2)  Share the family faith story. Talk about the importance of your Catholic faith to your 
family’s life. Share the story of the diocesan faith story by researching the history of 
your parish or of the diocese.  

 

(3)  If possible as family, write a welcome letter to the new Archbishop. Smaller children 
could draw a picture of their family and send it to Bishop Patrick.  

 

  (4)  Each night at the family meal, pray for the new Bishop.  
 

Blessings and good wishes 
 
 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs 
 

CHÀO MỪNG TỔNG GIÁM MỤC MỚI 

Kính gửi giáo dân và bạn hữu, 

Đây là một khoảnh khắc của Niềm vui lớn đối với Tổng giáo phận Adelaide khi chúng ta 
chào đón Tổng Giám Mục mới của chúng ta, Đức cha tôn kính Patrick O’Regan với tư 
cách là Giám mục thứ 12 của Adelaide và Tổng giám mục thứ chín. Thay mặt mọi người 
trong giáo xứ Salisbury, tôi xin trân trọng chào đón Đức Tổng Giám mục Patrick O’Regan 
đến Tổng Giáo Phận Adelaide. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc, Tổng Giám 
mục Mark Coleridge cho biết Đức Giám mục O'Regan đã cho thấy mình là một người có 
những món quà khác thường, một trong số đó là ý thức chăm sóc mục vụ sâu sắc của ông 
đối với những người được giao phó chăm sóc và một điều khác là ý thức Hài hước của 
Ngài". Lễ cài đặt cho Đức Tổng Giám mục sắp tới của chúng ta sẽ diễn ra tại Nhà thờ St 
Francis Xavier, vào lúc 10:30 sáng Thứ Hai, 25 Tháng 5, Lễ trọng thể của Đức Mẹ Giúp đỡ 
các Kitô hữu, Người bảo trợ của Úc. Vì hoàn cảnh xung quanh COVID-19, hầu hết chúng 
ta đã không thể trực tiếp tham gia buổi lễ, nhưng chúng ta sẽ có cơ hội xem livestream của 
buổi lễ. 
 
Vai trò của một Giám mục là gì? Theo định nghĩa, một giám mục là một người thích sự 
trọn vẹn của bí tích (Nghị định về Văn phòng Mục vụ Giám mục trong Giáo hội,15) và văn 
phòng giám mục là văn phòng mục vụ chính của Giáo hội địa phương, giáo phận. Vai trò 
của giám mục là một loạt các mối quan hệ tương tác năng động. Một mặt, giám mục có sự 
chăm sóc mục vụ của nhà thờ đặc biệt được ủy thác cho Ông, đồng thời, Ông chịu trách 
nhiệm với các giám mục khác về sứ vụ tông đồ của Giáo Hội (CCC1560). Giám mục vừa 
là dấu hiệu hiệp nhất trong một giáo phận vừa là mục sư hiệp nhất giữa giáo hội địa 
phương và giáo hội hoàn vũ dưới quyền của Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô. 
Bí tích Thánh Thể, được giám mục, các nhân chứng cử hành, theo một cách có ý nghĩa 
nhất, đến với Giáo hội được tập hợp quanh bàn thờ, với người đại diện cho Chúa Kitô, 
Mục tử nhân lành và Trưởng Giáo hội (CCC1561).Bất chấp tất cả những hạn chế, khoảnh 
khắc đặc biệt này trong lịch sử của Tổng Giáo Phận Adelaide dành cho mọi gia đình trong 
tổng giáo phận, một cơ hội để tham gia vào việc cử hành một Giám Mục Mới. Hãy nhớ 
rằng gia đình là nhà thờ trong nước và là nền tảng của mọi sự hiểu biết về ý nghĩa của Giáo 
Hội; Sau đây là một vài gợi ý cho các gia đình để tôn vinh đức tin của chúng ta, Tổng Giám 
mục mới của chúng ta và bản sắc của chúng ta là Giáo Hội trong nước: 

(1) Cùng nhau theo dõi buổi livestream của lễ sắp đặt diễn ra tại nhà thờ. Giải thích cho trẻ 
về những gì đang xảy ra 
(2) Chia sẻ câu chuyện đức tin gia đình. Nói về tầm quan trọng của đức tin Công giáo đối 
với cuộc sống gia đình của bạn. Chia sẻ câu chuyện về câu chuyện đức tin giáo phận bằng 
cách nghiên cứu lịch sử của giáo xứ của bạn hoặc của giáo phận. 
(3) Nếu có thể như gia đình, hãy viết thư chào mừng đến Tổng Giám mục mới. Những đứa 
trẻ nhỏ hơn có thể vẽ một bức tranh về gia đình của chúng và gửi nó cho Đức cha Patrick. 
(4) Mỗi đêm trong bữa ăn gia đình, cầu nguyện cho Đức Giám mục mới. 

Nguyện Phước lành và những lời chúc tốt đẹp đến với bạn, 
 Cha Shibu Jacob Msfs 

17 Tháng Năm 2020 
CHÚA NHẬT LẦN THƯỨ SÁU CỦA PHỤC SINH
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20% off 
your 

Membership 
sale goes 
directly to 

Holy Family 
Catholic 
School

Buy now

Entertainment 
Book

Buy now

Khi quí vị 
mua Quyển 
Giải Trí này 
thì Trường 
Công Giáo 

Holy Family 
sẽ có được 

20% từ 
quí vị

https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
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Takeaway Restaurants

Hãy Giúp Cho Cộng Đồng Địa Phương 
Của Chúng Ta

Nhiều nhà hàng địa phương của bạn 
đang cung cấp dịch vụ mang đi!

https://www.entertainment.com.au/member-information/takeaway?utm_campaign=member_takeaway_au_260320&utm_source=cheetah&utm_medium=email&cid=44623&mid=480416497&om_rid=i-1NGB-78-Bbj-WVmHB-1c-OCLg-1c-WUjPD-l4Q0jqAM2X-MBkLQ&om_mid=44623
https://www.entertainment.com.au/member-information/takeaway?utm_campaign=member_takeaway_au_260320&utm_source=cheetah&utm_medium=email&cid=44623&mid=480416497&om_rid=i-1NGB-78-Bbj-WVmHB-1c-OCLg-1c-WUjPD-l4Q0jqAM2X-MBkLQ&om_mid=44623
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THANK YOU 
Your support makes a big difference

Buy now

Buy now

CẢM ƠN 
Sự hổ trợ của bạn sẽ làm nên một khác biệt lớn

https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
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BOOK CLUB đang có tại trường - Danh mục sách 

trong khi Học Sinh học Tại Nhà

Trong những thời điểm chưa từng có này, tất cả chúng ta đều được yêu cầu thay đổi 
cách chúng ta làm việc và sống. Truyền thống đặt các quyển sách của chúng ta vào 
tay những đứa trẻ sẽ không thay đổi, nhưng đối với học kỳ 2, chúng ta sẽ làm mọi 

thứ khác đi một chút.

Làm những điều khác biệt không thay đổi mục tiêu của 
chúng tôi, mục tiêu đó quan trọng hơn bao giờ hết!

Lần đầu tiên trong lịch sử của Scholastic -  
Chúng ta sẽ có Danh Mục Sách cho Học Kỳ 2

Mỗi học sinh đều có cơ hội để truy cập vào Danh Mục Quản Cáo Book Club của họ. 
Các cuốn sách giá trị tốt nhất được lựa chọn cẩn thận vẫn sẽ có sẵn, do đó hãy đến 

Câu lạc bộ sách thưởng thức được biết đến sẽ không thay đổi!

Chúng tôi yêu cầu bạn tiếp tục hợp tác với chúng tôi để duy trì mối quan hệ 
đối tác phân phối độc đáo với các trường học. Điều này có nghĩa là chúng ta 
có thể tiếp tục đưa chi phí giao hàng truyền thống trở lại để cung cấp giá tốt 

nhất và lựa chọn sách tốt nhất!

Thời Hạn của Book Club:  Thứ Hai - 18 Tháng 5 2020 

Xin nhìn trang kế để biết thêm thông tin
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https://scholastic.com.au/book-club/virtual-catalogue-1/ 

Bookclub cont’d

https://scholastic.com.au/book-club/virtual-catalogue-1/
https://scholastic.com.au/book-club/virtual-catalogue-1/
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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC 
Đồng phục mùa đông: 

NỮ: 
Áo đầm có yếm (Reception đến  
Lớp 4); 
Áo đầm ngắn (Từ Lớp 5-7); 
Áo sơ mi tay dài màu kem có dấu hiệu của trường; 
Cà vạt; 
Áo lạnh đỏ 
Vớ đen dài tới đầu gối hoặc vớ đen dài tới hông. 

NAM: 
Quần tây đen có dấu hiệu của Holy Family; 
Áo sơ mi sọc tay dài có dấu hiệu của  
trường Holy Family shirt; 
Cà vạt ; 
Áo lạnh đỏ; 
Vớ đen có sọc của Holy Family. 

THỂ THAO: (Nam & Nữ) 
Quần dài có sọc của Holy Family; 
Áo khoát có zip của Holy Family zip (optional); 
Áo thun thể thao có sọc của Holy Family; 
Vớ trắng có sọc của Holy Family. 

Đồng phục mùa 
đông được yêu 
cầu cho HỌC 
KỲ 2 và 3, và 
hiện có sẵn từ 

Cửa hàng Đồng 
phục.

Những thay đổi trong Cửa Hàng Đồng Phục - do Covid-19 

Để phù hợp với các yêu cầu về cách phân chia khoảng cách an toàn và các mối lo ngại về vi-rút, chúng tôi đã 
phải thực hiện một số thay đổi trong Cửa Hàng Đồng Phục như sau: 

*  Số lượng người trong cửa hàng không quá 4 khách; 
*  Cửa hàng đồng phục chỉ mở trong Thời gian ĐẶC BIỆT chỉ  theo lịch hẹn Thứ Hai 6 Tháng Tư, 9 giờ sáng 
đến 11 giờ sáng; Thứ Tư 8 Tháng Tư từ  1 giờ trưa đến 3:30 chiều; Thứ Năm 23 Tháng Tư từ 9 giờ sáng 12 giờ 
trưa. Xin gọi số 8250 6616; 
*  Quí vị có thể mua đồng phục bằng Ứng dụng QKR nhưng KHÔNG THỂ trả lại hoặc trao đổi, vui lòng đảm 
bảo bạn biết chính xác kích cỡ trước đó.
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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. 

Laptops
Các máy tính xách tay là công cụ tuyệt vời cho các học sinh. 
Dưới đây là một vài lời khuyên để chăm sóc chúng:

* Không để thức ăn hoặc đồ uống gần máy tính xách tay;
* Lưu trữ trong một khu vực khô và an toàn;
* Sử dụng trong khu vực khô ráo (tức là không gần bồn rửa 
    hoặc khu vực rửa);
* Không chạy hoặc đi bộ với máy tính xách tay ở vị trí mở;
* Không chạy với máy tính xách tay;
* Luôn đảm bảo nắp bảo vệ không bị tách ra và không bị giả
   mạo.
Cảm ơn
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