
Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu 2020

Mến gửi các bậc Phụ Huynh, Học Sinh và Gia Đình 

Trong Hội Thảo về Đọc  một số học sinh của Lớp 5/6 đã khám phá ý tưởng rằng những người đọc giỏi xây dựng hình 
ảnh tinh thần khi họ đọc một văn bản. Bằng cách sử dụng kiến thức và kinh nghiệm nền tảng trước đó, người đọc kết 
nối văn bản của tác giả với một bức tranh cá nhân. Thông qua hướng dẫn trực quan, học sinh học cách tạo ra những bức 
tranh tinh thần khi đọc. 
Dưới đây là một số ví dụ về các học sinh đọc các mục tạp chí dựa trên chiến lược này. 
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Học viết là một quá trình phức tạp và tại Holy Family, chúng tôi triển khai một loạt các gợi ý cho trẻ em như ví dụ ở 
trên để rút ra cho trẻ em tập Viết những từ ngôn ngữ nói và cách đọc của chúng. Tại Holy Family, chúng tôi có một 
môi trường nhận thức, xã hội và văn hóa phong phú để từ đó rút ra làm sinh động văn bản cho các bài viết của học 
sinh chúng ta. 

• Viết là một phần không thể thiếu trong học tập trong tất cả các môn học đòi hỏi học sinh phải viết hoặc soạn 
nhiều loại văn bản sử dụng các kỹ năng đọc viết của mình để tiếp cận việc học trong suốt chương trình giảng 
dạy. Tại Holy Family, trẻ em viết tay các văn bản của mình, nhập chúng trên máy tính hoặc ghi lại chúng bằng 
công nghệ đa phương tiện. Đôi khi, trẻ em viết kịch bản cho phim hoặc podcast của riêng mình được tạo trong 
Making Multi Media Centre “Trung Tâm Đào Tạo Đa Phương Tiện” của chúng tôi. Tại Holy Family, chúng tôi 
dạy cho trẻ em một loạt các kỹ năng để soạn thảo văn bản cho các mục đích khác nhau. Điều này sẽ kích thích 
họ và làm tăng cường học tập của các em. 

Để trở thành một nhà văn hoặc nhà soạn nhạc hiệu quả của ngôn ngữ viết cần có sự hiểu biết về:: 

• Theo dõi ý nghĩa khi bạn soạn thảo văn bản của mình 
• Hãy chú ý đến mục đích viết và khán giả là những người sẽ đọc nó; 
• Lựa chọn ngôn ngữ và lựa chọn hình ảnh phù hợp để định hình ý nghĩa. 
• Mặc dù sự chú ý đáng kể được dành cho nhận thức ngữ âm và âm vị học trong giảng dạy, chúng tôi nhận thấy 

rằng cách phát triển nhận thức âm vị học hiệu quả nhất ở trẻ nhỏ là thông qua động lực của chúng để viết. 

Trẻ em với nền tảng và kỹ năng vững vàng trong ngôn ngữ sẽ học mã chữ cái khá nhanh. Họ sẽ có thể mã hóa lại 
những từ được đánh vần đơn giản thường xuyên thành âm thanh trong năm đầu tiên đi học. 
 
Vì vậy, hãy tiếp tục làm việc cùng nhau như một đội: nhà và trường học. Xin hãy khuyến khích con em quí vị nói về 
những khía cạnh tích cực trong việc học của chúng và chúng ta sẽ tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của ngôn ngữ 
cùng với việc nâng cao lòng tự trọng của chúng. 
 
Phụ huynh có thể giúp cải thiện sức phấn đấu của con em mình bằng cách nhận thấy những điều họ làm tốt và nói với 
họ về điều đó. 
 
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG
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WELCOME HANNAH

 
 

WELCOME HANNAH 
   
Introducing our new Reception Teacher, Hannah Andersen who is joining us from Hampstead 
Primary School.  Hannah has been teaching Yr 2/3 and Performing Arts 
Reception – Yr 3 and Year 5/6/7. 
 
Hannah is looking forward to joining the staff of Holy Family Catholic School and having her 
own Class (RHA) to guide their continuing learning in Term 3. 
 
Hannah and the new Reception Class will share a beautiful double classroom space with 
Michelle Rodgers and her R/1 class.  No one works alone at Holy Family.  Many children will 
know Michelle from Alive Catholic Early Learning Centre here at the school.  Michelle’s class 
have reading every morning and their reading is flourishing.  Michelle and Hannah will build 
on the children’s strengths in reading and writing and the new children will benefit from the 
leadership of the older children in the group. 
 
Hannah will be present with the class on our next Transition Day on the 17th June. 
 
Michelle and Hannah will continue to provide a safe environment for the children and 
learning spaces in which they feel secure in their relationships as they explore the world 
around them. 
 
Kerry White 
Principal 

CHÀO ĐÓN CÔ HANNAH 

Tôi xin giới thiệu giáo viên Lớp Reception mới của chúng tôi, cô Hannah Andersen người đang 
tham gia cùng chúng ta từ Trường Tiểu Học Hampstead. Cô Hannah đã dạy các Lớp 2/3 và 
Performing Arts, Lớp Reception – Các Lớp 3 và 5/6/7. 
 
Hannah rất mong được gia nhập đội ngũ nhân viên của Trường Công Giáo Holy Family và cô có 
Lớp học riêng cho mình (RHA) để hướng dẫn việc học tiếp tục của các em trong Học Kỳ 3. 

Hannah và Lớp Reception mới sẽ chia sẻ một vẻ đẹp không gian lớp học đôi với cô Michelle 
Rodgers và Lớp R/1 của cô. Không ai làm việc một mình tại Holy Family. Nhiều trẻ em sẽ biết 
Michelle từ Trung tâm Giáo Dục Mầm Non Công Giáo Alive ở đây tại trường.  
Lớp học của cô Michelle được đọc sách mỗi buổi sáng và việc đọc của họ đang nở rộ. Michelle và 
Hannah sẽ xây dựng cho trẻ những thế mạnh về đọc và viết và những đứa trẻ mới sẽ được hưởng 
lợi từ sự lãnh đạo của những đứa trẻ lớn hơn trong nhóm. 

Michelle và Hannah sẽ tiếp tục cung cấp một môi trường an toàn cho trẻ em và không gian học tập 
trong đó họ cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ của họ khi họ khám phá thế giới xung quanh 
mình. 

Kerry White 
Hiệu Trưởng 
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What is ICAS? 

ICAS Assessments are online* assessments, designed to recognise and reward academic 
excellence.  

The assessments are based on the curricula for the relevant year. Students are asked to 
demonstrate a deeper, integrated, and thorough level of learning. 

To ensure an engaging and beneficial experience for all students, new ICAS assessments are 
developed annually for each subject in every year level. 

 
ICAS will return to Holy Family Catholic School this year. We encourage you to consider entering 
your child in ICAS. This fantastic assessment program allows students to challenge themselves 
and be recognised for their academic efforts. The assessment is now fully online and sitting dates 
will commence in Term 3. Learn more by visiting: 
 
https://www.unswglobal.unsw.edu.au/educational-assessments/products/icas-assessments/ 
 
 
If you are interested, registration forms are available below or: 
 
On our website 
QKR! app 
School front office 
 
Payment can also be made through the QKR! app, via phone or the front office 
 

ICAS 
EXPLAINED

       ICAS trở lại trong 
Học Kỳ 3

ICAS là gì?

Đánh giá ICAS là các đánh giá trực tuyến, được thiết kế để công nhận và khen thưởng xuất sắc trong 
học tập.

Các đánh giá được dựa trên chương trình giảng dạy cho năm có liên quan. Học sinh được yêu cầu 
đưa ra một mức độ học tập sâu hơn, tích hợp và kỹ lưỡng.

Để đảm bảo trải nghiệm hấp dẫn và có lợi cho tất cả học sinh, các đánh giá ICAS mới được phát 
triển hàng năm cho từng môn học ở mỗi cấp độ năm.

ICAS sẽ trở lại Trường Công Giáo Holy Family trong năm nay. Chúng tôi khuyến khích quí vị xem 
xét việc nhập cuộc vào ICAS. Chương trình đánh giá tuyệt vời này cho phép học sinh thử thách bản 
thân và được công nhận cho những nỗ lực học tập của họ. Việc đánh giá hiện hoàn toàn trực tuyến và 
ngày ngồi thi sẽ bắt đầu trong Học kỳ 3. Tìm hiểu thêm bằng cách xem trước qua mạng:

Nếu quí vị quan tâm, mẫu đăng ký có sẵn dưới đây hoặc:

Trên trang web của chúng tôi
Ứng dụng QKR!
Văn Phòng của Trường

Thanh toán lệ phí cũng có thể được thực hiện thông qua Ứng dụng QKR!, qua điện thoại hoặc
 Văn Phòng Trường.
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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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10 km
Xin vui lòng chậm lại. Bãi đậu xe CÓ THỂ 
trông như yên tĩnh nhưng trẻ em di chuyển rất 
nhanh, họ đến từ giữa những chiếc xe và rất khó 
nhìn thấy. 

Cả hai bãi đậu xe đều nghiêm ngặt chỉ được 
chạy10 km một giờ ở TẤT CẢ thời điểm. 

HÃY CHẬM LẠI

LÁI XE 
HẾT SỨC THẬN TRỌNG

COI CHỪNG 
CÁC NGƯỜI ĐI BỘ
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HỌC PHÍ Hóa đơn Học Phí CỦA HỌC KỲ 2 đã  gửi về gia đình

STATEMENTS Các bản báo cáo có sẵn theo yêu cầu trong Học kỳ 2

MIỄN TRỪ BỞI COVID-19 Mẫu có sẵn từ trang web của chúng tôi trong “Parent 
Resources" hoặc sử dụng link này và tại Văn Phòng

CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ TIỀN
Chúng tôi vẫn chấp nhận tất cả các phương thức trả 
tiền bao gồm tiền mặt. Ứng dụng QKR cũng có thể 
được sử dụng cho Lệ Phí và Giữ trẻ OSHC.

GIỞ MỞ CỬA PHÒNG ĐỒNG PHỤC
THỨ HAI - 8.30 sáng đến 9:30 sáng
THỨ TƯ - 2.30 trưa đến 3:30 chiều 
THỨ NĂM - 8.30 sáng đến 9:30 sáng

SÁCH GIẢI TRÍ Xem các trang sau. Tất cả kỹ thuật số. 12 tháng TÍNH 
bắt đầu từ ngày mua.

CÁC THỜI GIỜ TẠI TRƯỜNG

8.50 sáng - Ngày học bắt đầu
10.20 sáng đến10.40 sáng- nghĩ giải lao Recess
12.40 đến 12.50 trưa  - Giờ Ăn trưa
12.50 đến 1.30 trưa - Giờ ra chơi buổi trưa
3 giờ chiều - Chấm dứt giờ học
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Thứ Bảy này, 13 Tháng Sáu là Lễ Thánh 
Anthony của Padua. 
Anthony sinh ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha, 
trong một gia đình giàu có. Ban đầu là một 
thành viên của Dòng Augustin, ông gia nhập 
Franciscans khi ông 26 tuổi. Ông là một nhà 
thuyết giáo tài năng, làm việc ở Ý và Pháp. 
Khi mọi người không nghe lời dạy của ông, 
anh ấy đã đi và thuyết giảng cho các loài cá, 
không phải vì sự dạy dỗ của cá, mà là vì 
vinh quang của Thiên Chúa, niềm vui của 
các thiên thần và làm dịu trái tim của ông. 
Ông qua đời ở Padua, Ý, ở tuổi 36 và được 
Giáo hoàng Pius X11 tuyên bố là Bác Sĩ của 
Giáo Hội vào năm 1946. Ông được nhớ đến 
và yêu mến vì lời dạy đầy cảm hứng, một 
người hầu của người nghèo và một người 
làm phép lạ. 
 
Một trích dẫn đầy cảm hứng từ Saint 
Anthony, 
“Bạn có muốn Chúa luôn trong tâm trí 
bạn không? Hãy là như Ngài đã làm nên 
bạn. Đừng đi tìm một người khác.” 
 
 
Theo Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo 

Michael Urdanoff 
APRIM 

TIN TỪ APRIM
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Book Club orders are due: 
Friday - Thursday 18th June 2020
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C Á C  VẤN  ĐỀ  ĐỒN G  P HỤC  
MẤT ÁO LẠNH
Chúng tôi đang có một số lượng lớn áo lạnh bị thất lạc nhưng KHÔNG CÓ TÊN. Quí vị có thể đến xem các 
áo lạnh này và nếu được có thể sử dụng nó như là một thay thế nếu áo lạnh của con em quí vị đã bị thất lạc. 
Xin vào nói chuyện với Nhân Viên Văn Phòng.

THAY QUẦN ÁO
Nếu con em quí vị đã được thay quần áo từ văn phòng trường vì bất kỳ lý do gì, xin quí vị có thể vui lòng giặt 
và trả lại càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể tiếp tục giúp đỡ các  học sinh của chúng tôi.

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.
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Tại Trung Tâm Công Giáo Mầm Non Alive về Học Tập, 
Sinh Thái là một trong những lĩnh vực học tập của chúng 
tôi. Sinh thái học cũng là một nhiệm vụ của Trường Công 
Giáo Holy Family và do đó chúng tôi cung cấp việc học tập 
liên tục cho trẻ em trong lĩnh vực này từ 6 tháng đến Lớp 6 
trong cộng đồng của chúng tôi. 

Trong Học Kỳ này, trẻ em và các nhà giáo dục của chúng ta 
đang nghiên cứu cách chúng ta xây dựng cộng đồng và 

thuộc về mối quan hệ của chúng ta với môi trường tự nhiên. Chúng tôi tin rằng khi chúng ta quan tâm đến sự 
sáng tạo của Chúa, chúng ta cũng quan tâm đến nhau. 

Trẻ em trên khắp trung tâm (từ 6 tháng đến 5 tuổi) đã được khám phá thiên nhiên thông qua nhiều trải nghiệm 
học tập và cơ hội. Khi làm như vậy, họ đã phát triển các kỹ năng và khuynh hướng như hợp tác, tò mò, đồng 
cảm, đưa ra giả thuyết, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Trong phòng Joachim (trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi) trẻ em đã được khám phá nơi thức ăn đến từ đâu. Họ đã 
trồng vườn rau và thảo mộc của riêng mình và đang học cách chăm sóc cây. Những đứa trẻ cũng đã khám phá 
các loại rau khác nhau dưới dạng hoàn chỉnh, kiểm tra các bộ phận khác nhau của những cây này và học được 
rằng thực phẩm có thể được trồng trên cây cũng như trong lòng đất. Họ cũng đã khám phá những khu vườn 
thực phẩm khác nhau trong trường với các nhà giáo dục của họ. 

Trẻ em trong phòng St Anne, (trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi) đã tham gia vào một loạt các cuộc trải nghiệm được 
tổ chức bởi Nature Play SA. Họ đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng cách sử dụng các vật liệu tự nhiên và 
xây dựng các khối và mật độ riêng của họ với nhiều loại dây thừng và lớp phủ như vải dầu, rèm cửa và vải bố 
thô. Các gia đình của chúng tôi, những người đang học ở nhà đã tham gia với chúng tôi cho những cuộc trải 
nghiệm này thông qua Zoom. Đó là một cách tuyệt vời cho trẻ em và gia đình để tiếp tục học tập và kết nối với 
bạn bè và các nhà giáo dục trong thời gian này. Những đứa trẻ cũng đã có cơ hội tự gieo hạt giống vào bông 
gòn như một mối liên hệ với những thứ sống và không sống. Như một sự khiêu khích, họ được hỏi những gì họ 
nghĩ rằng hạt giống có thể phát triển thành như: 

Kanish – “Hạt giống biến thành một cây táo.” 
Kabir – “Đây là đậu, nó sẽ phát triển thành bông hoa.” 
Blaise – “Nó sẽ biến thành một cơ thể mới bên trong.” 
Eva – “Có thể là một con nhện.” 
Agam –“ Một con rùa.” 
Frankie – “Họ có thể biến thành dâu tây.” 

Trên khắp trung tâm, chúng tôi đã quan sát vòng đời của Bướm Chúa. Mỗi phòng đều có những con sâu bướm 
ăn bằng sữa và trẻ em đã quan sát một cách ngạc nhiên, tò mò và sợ hãi khi những con sâu bướm đã biến chất 
thành nhộng và xuất hiện thành một con Bướm Chúa. Những đứa trẻ đã ghi lại những quan sát của chúng bằng 
nhiều vật liệu và kỹ thuật khác nhau như vẽ, tô màu và điêu khắc và đã thả một số con bướm vào các khu vườn 
của trường. 
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ENTERTAINMENT BOOK

Thẻ Hội Viên Entertainment 
của bạn có hết hạn?


Hãy giúp chúng tôi bằng 
cách đăng ký lại hôm nay!
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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


