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Mến gửi mọi người, 

Mỗi ngày tại Holy Family đều là Ngày Nhận Dạng Công Giáo. Tuy nhiên hôm nay chúng 
ta đang tập trung đặc biệt niềm tin chung của chúng ta vào Thiên Chúa và dành thời gian 
để bày tỏ niềm tin vào các truyền thống tôn giáo cụ thể của chúng ta. Chúng tôi bắt đầu 
một ngày bằng cách xem các tin nhắn video từ Linh Mục Giáo xứ, Cha Shibu. Một số 
người có thể nghĩ chủ đề này có thể vượt ra ngoài trẻ nhỏ. Nhưng các em học sinh 
Reception của chúng ta đã trả lời ngay lập tức với một số quan sát này. 

Bản sắc Công Giáo là gì? 
• Hannah - Thế giới khác, con người cũng khác. 
• Alana - Chúa làm cho tất cả mọi người khác biệt với nhau 
• Alexandros - Giáo hội yêu tất cả mọi người, tất cả mọi người đều khác biệt. 
• Elijah - Mọi người đều có hình dạng khác nhau nhưng vẫn giống Chúa 
• Connor - một số người có thể có mái tóc khác hoặc làn da khác nhau ... đó thì không 

sao cả, Chúa yêu tất cả mọi người. 
• Monique - Chúa tạo ra thế giới này, mọi người hãy tử tế với mọi người và yêu 

thương mọi người và mọi người đều được chào đón. 

Kuyungani 
Tuần này chúng tôi đã thả bốn mươi con cá Yarra Pygmy 
vào ao trong trại cá của chúng tôi. Chúng ta rất vui được tận 
hưởng sự hợp tác tuyệt vời với Trường Trung Học Nông 
nghiệp Urrbrae Agricultural tại Myrtle Bank. Chúng ta sẽ 
cho sinh sản từ nhóm cá này và ở giai đoạn tương lai chúng 
sẽ được thả vào tự nhiên. Nghiên cứu về sinh thái học này là 
nền tảng cho trẻ em có được cảm giác rằng chúng là một 
phần của một thế giới lớn hơn nhiều so với chính chúng và 
cộng đồng địa phương của chúng. 



Thứ Sáu,  26 Tháng Sáu 2020

Dining Hall 
Tuần này tôi đã tham dự Phòng Ăn với Lớp R/1FD và R/1KJ. 
Những đứa trẻ được cung cấp một bữa ăn trưa tuyệt vời theo 
nhu cầu ăn uống và văn hóa của các em. Thật vui khi xem các 
em hợp tác, chia sẻ cùng nhau và giúp đỡ đóng gói. Xin chúc 
mừng các nhân viên căng tin của chúng tôi Susan và Sue và các 
lớp đã hỗ trợ trải nghiệm Dining Hall trong suốt Học Kỳ bằng 
cách tổ chức và giám sát. 

Đọc Viết tại Holy Family 
Như quí vị đã biết trong Trường Holy Family 
chúng ta  đã tập trung đặc biệt vào việc Đọc. 
Chúng ta đã có số lượng tăng đáng kể về khả 
năng tiếp cận sách cho trẻ em không chỉ trong 
thư viện mà còn trong các lớp học. Tôi chân 
thành cảm ơn các huấn luyện viên về đọc và viết 
của chúng tôi cô Beth Hawkes và cô Maria 
Angilletta đã hướng dẫn các giáo viên và học 

sinh của chúng ta 
trở thành những 
học giả biết đọc 
biết viết tốt nhất 
mà họ có thể. Thật là một niềm vui lớn đối với tôi khi đọc 
bài viết của Li-One và chúng tôi đã chia sẻ niềm vui của 
em ấy với cô giáo Margot Papillo trong sự kiện này. Tôi 
kèm theo trong bản tin này những bài viết bằng tiếng Anh 
của các học sinh chúng ta. Tôi khuyến khích ở nhà quí vị 
cho phép con quí vị viết bất cứ khi nào có cơ hội. 

Trân trọng,  

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG
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Six Things I Love about MUM 
Sáu điều tôi yêu MẸ tôi

I love my mum because she is cheerful when I come 
back from school. My mum is hardworking for me 
she tells lot of jokes which make me laugh. My mum 
loves me very much and I love her as well. My mum 
is amazing because she cooks my favourite dinners. 
My mum love presents on Mother’s Day. She loves 
chocolates on cake. My mum loves to play tennis 
with me. My mum is selfless for ever oneMy mum 
loves to cook while she sings a song with me. My 
mum loves to dance to music. My mum is thoughtful 
when she cooks for me.


Deeksa YR2

Alien Invasion 
Cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh

The window SMASHED! The sound of radio-active 
spacecrafts were in our ears. Mia looked through the 
broken window. Emma went outside and saw lights 
in the sky, I didn’t think that what I was thinking 
would be real.


I ran back upstairs and told Mia to go listen to the 
radio, Emma was just as frightened as I was. 

We all sat near the radio listening for some 
information. There was no talking for a while, Emma 
though it was the end of the world. Then someone 
started talking “Finally” Mia said.The person on the 
radio said there was an “ALIEN INVASION” We all 
screamed to death, Emma went bonkers>


We ran outside to the backdoor and the lights that 
Emma was talking about got bigger and more 
brighter, “ITS THE END OF THE WORLD!” Mia said, I 
brought the radio with us. Thats when I realised that 
the big flashlights were actually spaceships.


“OUR TIMES UP, WE”RE DEAD MEAT!” Said Emma. 
The spaceships came closer and closer. From the 
spaceship, out came glowing blobs. They started 
munching on our house thats when Mia screamed 
“THEY”RE MUNCHING ON MY HOUSE!” The Blobs 
took Mia and brought her with them. We weren’t 
going to just stand there so we…no I jumped on one 
of the ships. Emma hesitated and did the same……..


Racheal YR 6  

If I found a pot of gold 
Nếu tôi tìm thấy một hủ vàng

If I found a pot of gold I would buy a diamond 
necklace that is blue and gold and I want it to stay 
on my neck. I would also like to buy a laptop that is 
rainbow and has photos of me and I would also like 
to buy a house and it would be a pink house with a 
big Ice-cream bucket full of Ice-cream in my house. 
I would also like to buy a school with a small 
amount of kids. I would like to buy for the toys 
barbie dolls and a set of books and I would like to 
put a big playground in my school and I wiould sell 
chocolates to a poor kid. I would also buy a huge 
apple cake with sprinkles. I would also buy a earring 
that is blue.


Navya Yr 2

Những suy nghĩ và những câu 
chuyện từ các học sinh của 

chúng ta

Melbourne Recount 
Kể lại chuyến đi Melbourne

On January 24 I went on a holiday to Melbourne! It 
took 8 hours to drive to Melbourne. Me and my 
family wanted to go to Melbourne because on 
January 24 it was my dads birthday.At Melbourne 
we met my family member on the first day of the trip 
we went to a restaurant and we got some very good 
food. Then when we finished eating we went back 
to the house and we played this game on the 
Nintendo switch called overcooked. Its a cooking 
game were you have t3 minutes to make a meal and 
then serve it. When we stopped playing we were 
watching tennis on the TV. The second day we went 
to the shops and explored more of Melbourne. After 
we did that we went back to the same restaurants 
day 1. Meanwhile we went back home and played 
on the switch and went to bed.Day 3 the second to 
last day we went to explore even more of Melbourne 
we even round a cool place with animals. Day 4 the 
last day we said goodbye and got things before 
welt. Then we drove off…….


Gabriella Yr 4
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TIN TỪ APRIM
Vào Thứ Hai, ngày 29 Tháng Sáu, Giáo 
Hội cử hành Lễ Thánh Phêrô và Phaolô. 

Hai vị Thánh này đã định hình Giáo Hội 
Kitô Giáo trong những năm đầu và xây 
dựng nền tảng cho Giáo Hội Công Giáo 
ngày nay. 

Phêrô là tên của Chúa Giêsu đặt cho. 
Tên của ông có nghĩa là sỏi hoặc đá. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân 
Judea, những người có thể nhìn xung quanh và nhìn thấy những tảng đá rắn chắc ở 
một bên, và ở phía bên kia là những đụn cát chuyển động do gió thổi. Trong Phêrô, 
Chúa Giêsu đã cho Giáo Hội một người lãnh đạo vững chắc. 

Trước tiên, Phaolô đã cố gắng ngăn chặn sự truyền bá của Kitô Giáo bằng cách bắt giữ 
các Kitô hữu và khiến họ bị tống vào tù. Rồi sau khi ngã từ ngựa xuống,ông đã bị mù 
bởi một ánh sáng nơi phát ra một giọng nói hỏi tại sao ông lại bắt bớ Giáo Hội. Sau đó, 
trong một khải tượng, ông biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia và những kẻ làm hại 
những ai theo Ngài tức làm hại Chúa Giêsu. Phao-lô đã dành phần còn lại của cuộc đời 
để thuyết giảng phúc âm của Chúa Giêsu. 

Họ đã chết như Liệt Sĩ dưới thời Nero khoảng giữa năm 64 đến 67 sau Công Nguyên. 

Michael Urdanoff 
Holy Family APRIM
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HÓA ĐƠN HỌC PHÍ Hóa đơn có sẵn theo yêu cầu của Học Kỳ 2

MIỄN TRỪ BỞI COVID-19
Mẫu đơn có sẵn từ trang web dưới 

dạng“Parent Resources” hay xử dụng link; 
hoặc có thể đến 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

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

TRƯỜNG MỞ CHO PHỤ HUYNH VÀO Thứ Hai 29 Tháng Sáu

Các ngày cho Học Kỳ 2 & 3 Ngày cuối Học Kỳ 2 - Thứ Sáu 3 Tháng Bảy

Học Kỳ 3 bắt đầu - Thứ Hai 20 Tháng Bảy

Học Kỳ 3 - Thứ Hai 20 Tháng Bảy CHÀO ĐÓN các học sinh lớp Reception mới 

TẶNG CÁC ĐỒNG PHỤC 
Chúng tôi rất vui khi nhận được những đồng phục củ từ quí vị. Xin quí vị vui 

lòng đem đến Văn Phòng Trường. 

Mượn các Đồng Phục Củ 
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.

http://www.holyfamily.catholic.edu.au/fee-assistance-covid19/
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THỨ NĂM 2 THÁNG BẢY 

Mỗi cái bánh donut giá $3.00 cho loại Sôcôla hoặc Rắc đường 

màu lên trên.  Những bánh donut đã đặt sẽ gửi tới lớp của


 học sinh trong giờ ăn trưa.


Đặt hàng và trả tiền qua ứnd dụng Qkr! App hay đặt tại 

canteen lúc 9 giờ sáng Thứ Tư 1 Tháng Bảy
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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 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:
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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  17 Tháng Bảy  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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XIN DÁN TÊN RỎ RÀNG TRÊN ĐỒNG 
PHỤC CỦA CON EM  MÌNH 

MẤT ÁO LẠNH & ÁO KHOÁT 
Chúng tôi đang có một số lượng lớn áo lạnh và áo khoát 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 MẤT. Xin vào nói chuyện với Nhân Viên Văn Phòng.

PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC 
Đồng phục mùa đông: 
NỮ: 
Áo đầm có yếm (Reception đến  
Đồng phục mùa đông được yêu cầu cho  
HỌC KỲ 2 và 3, và hiện có sẵn từ Cửa Hàng 
Đồng Phục.  
Đầm ngắn (Từ Lớp 5-6); 
Áo sơ mi tay dài màu kem có dấu hiệu của 
 trường Holy Famil; 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. 
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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ĐĂNG KÝ NGAY BÂY GIỜ 
Các Lớp Mầm Non Giữa Năm 
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Tại Trung Tâm Công Giáo Mầm Non Alive, chúng tôi tin rằng trẻ em là những người học 
giỏi và có khả năng từ khi sinh ra. Vì vậy, trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi được học cùng nhau 
trong không gian học tập thật dễ thương ‘Joachim’ của chúng tôi. 
 
 
Học tập là một kinh nghiệm xã hội và như vậy những đứa trẻ học 
trong mối quan hệ, với và từ nhau. Malaguzzi, người sáng lập 
phương pháp Reggio Emilia nhấn mạnh rằng, nó không quá nhiều 
đến nỗi chúng ta cần nghĩ về đứa trẻ tự phát triển mà thay vào đó 
là một đứa trẻ phát triển bản thân tương tác và phát triển với 
những người khác. Do đó, xây dựng và duy trì các mối quan hệ 
thông qua các nguyên tắc của Giáo dục tích cực và phương pháp 
Reggio Emilia là cốt lõi cho chương trình học tập của chúng tôi. 
 
 

Không gian học tập 
Joachim của chúng tôi 
mang đến cho trẻ cơ hội 
học hỏi trong mối quan hệ với trẻ em ở các độ tuổi 
khác nhau. Điều này tái tạo các chuẩn mực xã hội 
của chúng ta bởi vì khi chúng ta già đi, chúng ta 
tương tác, giao tiếp, học tập và làm việc với nhiều 
người khác nhau, ở các độ tuổi khác nhau. Do đó, 
trẻ em tại Trung Tâm Công Giáo Mầm Non Alive 
học các kỹ năng xã hội và cảm xúc để có mối quan 
hệ với nhiều người ngay từ khi còn nhỏ. 

 
 
Không gian Joachim của chúng tôi là một môi trường ấm áp và nuôi dưỡng, tái tạo trải 
nghiệm trẻ em của gia đình và tại nhà, nơi có thể có một anh chị em lớn tuổi và trẻ hơn cùng 
phát triển cung với nahu. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở độ tuổi chập chững 
biết đi và đáp lại những đứa trẻ của chúng tôi bằng sự đồng cảm, dịu dàng và tốt bụng. Họ 
cũng học cách chăm sóc lẫn nhau và điều này thường được nhân rộng trong kinh nghiệm chơi 
đùa của họ. 
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MON 6th July TUE 7th July WED 8TH July THU 9TH July FRI 10TH July 
ROYALTY THEME 
DRESSUP DAY! 

 

COME DRESSED AS A KING, 
QUEEN, PRINCE, PRINCESS 
OR KNIGHT 

SCRATCHBOARD  

CROWN 
CRAFT 

LET’S MAKE 
SCONES WITH JAM AND 
CREAM 

 

FAMILY APPRECIATION 
DAY 

 

SCRATCH MAGNET MOTHERS 
SHAPES CRAFT 

FATHERS KALEIDOCYCLES CRAFT 

LET’S BAKE LOVE 
HEART COOKIES 

 

WE WILL BE VISITING 
THE FISH FARM 
(KUYANGANI) WITH 
MR McCARTHY 

 

LET’S MAKE 
PANCAKES WITH 
LEMON AND HONEY 

 

SEQUIN FOAM 
BALL CRAFT 

 

GOLDEN CHILD 
TEAM GAME 

 

 

WE WILL BE 
MAKING YUMMY 
MILO BALLS 

 

DANCING MONSTERS 
CRAFT 

 

 

 

LET’S 
BAKE MONSTER 
CUPCAKES 

 

JOIN US FOR OUR 
TENNIS TOURNAMENT 

 

 

CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ 
Xin vui lòng liên lạc Văn Phòng OSHC để đăng ký.

TRƯỜNG CÔNG GIÁO HOLY FAMILY 
GIỮ TRẺ HÈ - THÁNG BẢY 2020
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laptops & tablets

uniforms & shoes

sports fees & gear

lessons & activities

books & supplies

camps & excursions

Join Saver Plus and we’ll match 
your savings, dollar for dollar, 
up to $500 for school costs.

Could $500 help you with 
school costs?

* many Centrelink payments are eligible, please contact your local Coordinator for more information.

Saver Plus is an initiative of the Brotherhood of St Laurence and ANZ, delivered in partnership with Berry Street, The Benevolent Society and The Smith Family and other local 
community agencies. The program is funded by ANZ and the Australian Government Department of Social Services. Go to www.dss.gov.au for more information. 

To join Saver Plus, you must be at least 18 years or over, have a child at 
school or starting next year, or attend vocational education yourself, have 
regular income from paid employment (you or your partner), have a 
current Health Care or Pensioner Concession Card and be in receipt of an 
eligible Commonwealth social security benefit, allowance or payment*

Contact 
your local Saver Plus 
Coordinator
Phone
1300 610 355 
Email 
SalisburyPlayfordSP@ 
thesmithfamily.com.au
Online 
saverplus.org.au
Find us on Facebook  

                       $500 có thể giúp quí vị với 
             các chi phí của trường?

                 Hãy tham gia vào Saver Plus và chúng tôi sẽ 
                 làm phù hợp với sự tiết kiệm của quí vị, một       
                 đồng cho một đồng.  
                 Lên đến $500 cho các chi phí tại trường.

Để tham gia Saver Plus, bạn phải từ 18 tuổi trở lên, có con đi học hoặc bắt 
đầu vào năm tới, hoặc tự học nghề, có thu nhập thường xuyên từ việc làm 
được trả lương (bạn hoặc đối tác của bạn), có Thẻ Chăm sóc sức khỏe hiện 
tại hoặc Thẻ giảm giá hưu trí và được Thẻ Health Care hay Pension 
Concession hoặc đủ điều kiện của Commonwealth social security benefit.
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1 

Saver Plus is an initiative of Brotherhood of St Laurence and ANZ, delivered in partnership with The Smith Family, The Benevolent Society and Berry Street and other local community 

agencies.  The program is funded by ANZ and the Australian Government Department of Social Services. Go to www.dss.gov.au for more information. 

Saver Plus is a free financial education program assisting people to save for education costs by matching 
participants’ savings dollar for dollar, up to $500, and building financial skills, financial wellbeing and 
confidence. Contact Michelle for more information. The following agencies can help with free financial 
counselling, food, emergency assistance and other support services – current at 15 June 2020, check with 
services as their capabilities can change at short notice. 
 
 

Community Resources for Emergency Assistance 
 
 
Free financial counselling 
https://ndh.org.au/        Ph: 1800 007 007  

Free help to manage your debts, access concessions and get your finances back under control. The website has self-

help options and phone lines are open for personalised assistance. 

 

Christians Against Poverty 
https://www.capaust.org/       Ph: 1300 227 000, select option 1 

Free help to get out of debt and negotiate with creditors. 

 

 

 

When accessing emergency assistance in person, please note: Do not attend if you are not well and send only one 

person per family. Follow instructions to maintain physical distancing. Many services are offering telephone 

appointments to arrange assistance. 

 

Salvation Army  
https://www.salvationarmy.org.au/locations/south-australia/s055a/community-support-services-playford/  

Corner Kinkaid and Aylwin St, Elizabeth East      Ph: 8255 8811 

Some free emergency assistance available, try from 9am and keep calling until you get through, to make an 

appointment and find out how they can help. Available Mon, Tue, Thu, Fri.  

 

 

 

 

Michelle Macarthy 
Your local Saver Plus Coordinator 

0409 986 245 

michelle.macarthy@ 
thesmithfamily.com.au 
 
www.saverplus.org.au 

Saver Plus là một chương trình giáo dục tài chính miễn phí hỗ trợ mọi người tiết kiệm chi phí giáo 
dục bằng cách kết hợp đồng đô la tiết kiệm của người tham gia, lên tới 500 đô la, và xây dựng sự 
tự tin và phúc lợi tài chính. Liên lạc với Michelle để biết thêm thông tin. Các cơ quan sau đây có 
thể giúp tư vấn tài chính miễn phí, thực phẩm, hỗ trợ khẩn cấp và các dịch vụ hỗ trợ khác - hiện tại 
vào ngày 15 Tháng Sáu năm 2020, kiểm tra với dịch vụ vì khả năng của họ có thể thay đổi theo các 
thông báo.
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Renew Now and Support Us

ENTERTAINMENT BOOK

Thẻ Hội Viên Entertainment 
của bạn có hết hạn?


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

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


