Mến chào mọi người,
Kế hoạch đang được tiến hành tốt cho Năm Học 2022 và chúng tôi đã bận rộn chào đón các học sinh mới
trên tất cả các Cấp Năm đến với ngôi trường tuyệt vời của chúng tôi. Nếu bạn hoặc gia đình có con nhỏ
chuẩn bị đến với Holy Family vui lòng cho chúng tôi biết sớm.
Sức mạnh Trường Học của chúng tôi là chúng tôi là một trường học chào đón, hòa nhập và chúng tôi tôn
vinh sự đa dạng của chúng tôi như một sức mạnh của cộng đồng của chúng tôi.
“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở” Giăng 14: 2
Thể thao tại Holy Family
Thể thao tại Holy Family là ưu tiên hàng đầu, điều quan trọng là trẻ em phải học các hoạt
động khác nhau giúp cơ thể vận động
và nâng cao nhịp tim để cải thiện hệ
hô hấp tim mạch.
HômThứ Ba, các em Lớp 2 chúng ta
đã có Ngày Thể Thao Come & Try.
Thật là một cơ hội tuyệt vời để cung
cấp cho trẻ em của chúng ta!
Bóng chuyền là một môn thể thao
cực kỳ phổ biến tại Holy Family, đặc
biệt là đối với các học sinh lớn của
chúng tôi.
Những đứa trẻ đến yêu cầu tôi thiết
lập một lưới bóng chuyền và sân
chơi. Có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều
sân chơi hơn trong tương lai….
Billabongs tại Holy Family
Các học sinh của Holy Family cũng
rất đam mê môi trường mà tôi đang
rất quan tâm trên toàn thế giới vào lúc này. Các em cố gắng hết sức để quan tâm đến môi trường học
đường của mình và có nhận thức cao về lợi ích của việc tái chế và khuyến khích người khác không xả rác.
Nhà khoa học tư vấn của chúng tôi, Tiến sĩ Sylvia Zulkowski từ Aquasave cho rằng dự án Trang trại Cá
của chúng tôi, trong đó chúng tôi đang nhân giống Cá bồ câu đốm tím không chỉ có ý nghĩa quốc gia mà
còn có ý nghĩa toàn cầu.
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Dự án Billabong sẽ sớm bắt đầu và sẽ hoàn thành vào đầu Năm học 2022.

Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh ngày 3 Tháng Mười Hai
Các giáo viên và các em đang hăng say tập dượt cho các tiết mục của mình sẽ được trình diễn trên Sân Khấu
của Sân Thể Thao cho Đêm Carols 2021. Sau những thất vọng của năm ngoái, thật vui mừng được chào đón
quí vị trở lại Năm nay. Tôi mong được gặp quí vị vào ngày hôm đó.
Trân trọng
KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG
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Ngày Tưởng Niệm
Chiến Sĩ Trận Vong
Vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 Tháng Mười Một, chúng ta
tưởng niệm những người đàn ông và phụ nữ đã phục vụ và
chịu đựng hoặc chết trong nhiệm vụ. Kể từ khi Thế Chiến 1
kết thúc, người Úc đã tôn vinh những người đàn ông và
phụ nữ đó bằng một phút tưởng niệm.
Tại Holy Family, chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ nhỏ do cô
Rae Nicholas tổ chức. Chúng tôi may mắn có 2 học viên từ
49ACU (Đơn vị 49 Army Cadet Unit) tham dự, Riley &
Brady. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được thực hiện bởi
Eva và Kayla từ 5 / 6EH.
Tất cả các học sinh tham dự để bày tỏ sự kính trọng và tôn
vinh những người đã đấu tranh cho tự do của chúng ta.
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Hội Sách

Năm nay, chúng ta sẽ tổ chức một hội sách để kỷ niệm một năm tuyệt vời
đang đến gần. Học sinh và gia đình sẽ có thể duyệt qua nhiều loại sách và
văn phòng phẩm mà họ có thể mua từ hội sách. Tờ rơi đã được đặt trong hộp
lớp của các em để về nhà với học sinh tối nay.
Các Ngày: Thứ Ba 16 Tháng Mười Một – Thứ Ba 23 Tháng Mười Một
(Tuần 6 & 7)
Thời gian: 8:30 sáng – 9 giờ sáng,
Giờ Ăn Trưa, và
3 – 3:30 trưa
(Xin lưu ý rằng Thứ Ba đầu tiên sẽ chỉ sau giờ học và Thứ Ba cuối cùng sẽ
chỉ trước giờ học, để cho phép đưa đón và nhận các trường hợp hợp lý).
Vui lòng đến gặp tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

LƯU Ý: Phụ huynh sẽ chỉ được vào xem khoảng thời gian trước và sau giờ
học.
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2022 FEE SCHEDULE
PLEASE RETURN THIS FORM TO THE OFFICE PRIOR TO FRIDAY 3rd DECEMBER 2021
IF THIS FORM IS NOT RETURNED BY THE DUE DATE LEVEL 1 FEES WILL BE CHARGED IN 2022

Full Name of Children attending Holy Family Catholic School:
1
2

Office Use Only

3

Level:

4

Billing ID:

Parent/s
Name:
It is understood that payment of the school fee account is my/our responsibility as stated on the Enrolment
Acceptance Form.
Signature:

Date:

Address:
ANNUAL SCHOOL FEES
The annual school fee covers the Tuition and Resources, Class Excursions, Year 2-6 School Laptop Program, Stationery, Ambulance Cover
and School Insurance.
EARLY PAYMENT DISCOUNT
If the total account fee is paid by 28 February 2022 a 5% discount will be applied on the total fees.
SIBLING DISCOUNT
A sibling discount of 30% has been applied to the tuition fee for a second child, 40% for third and heavily discounted for the fourth and
subsequent children attending Holy Family.
PAYMENT OPTIONS
Holy Family offers families a number of options for paying their fees. The school’s preferred method is Direct Debit and families can arrange
a direct debit authority form from the front office or from our website (click on Parent Resources). Families are able to make VISA,
Mastercard, Cash and Cheque payments at the front office. We can also arrange deductions through Centrelink. Alternative payments by
BPay or internet bank transfer or using the QKR App are also available. Please see the invoice/statement for full details and reference code
of your account.
INVOICING / SCHOOL FEES PAYABLE
School fees will be invoiced per term. Fees are due and payable each term and your account should be finalised by 30/11/2022.
HEALTH CARE/PENSIONER/SCHOOL CONCESSION CARD LEVEL
This level is only for families who hold a current means-tested concession card or are eligible for School Card Level.
** School Card applications will be available December from our office or complete online via www.sa.gov.au website .
OSHC
The OSHC account is billed separately to tuition. Except BPay the same payment methods apply as above including QKR App. Your OSHC
account MUST be kept up to date in order to continue using the Service.

All information is correct at the time of printing but the School reserves the right to make amendments if necessary.

71 Shepherdson Road Parafield Gardens SA 5107
T 08 8250 6616 F 08 8250 3043 ISD 61 8 82506616
E info@holyfamily.catholic.edu.au W www.holyfamily.catholic.edu.au
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Lệ Phí
Năm
Cho per
MỗiChild
Trẻ
2022
FullCả
Year
Fees2022
Schedule
LEVEL 1
Year Level
2-6 (Yearly)
R-1 (Yearly)

Families whose combined gross income is greater than $75,000 per year.
1st Child
$2,560.00
$2,083.00

+ 2nd Child
$1,792.00
$1,458.00

+ 3rd Child
$1,536.00
$1,250.00

+ 4th Child
$306.00
$0.00

TOTAL $_______________ less 5% early payment discount (if applicable)

LEVEL 2
Year Level
2-6 (Yearly)
R-1 (Yearly)

Families whose combined gross income is greater than $60,000 and less than $75,000
per year.
1st Child
$2,317.00
$1,838.00

+ 2nd Child
$1,622.00
$1,287.00

+ 3rd Child
$1,390.00
$1,103.00

+ 4th Child
$306.00
$0.00

TOTAL $_______________ less 5% early payment discount (if applicable)

LEVEL 3
Year Level
2-6 (Yearly)
R-1 (Yearly)

Families whose combined gross income is greater than the school card threshold and
less than $60,000 per year.
1st Child
$2,050.00
$1,574.00

+ 2nd Child
$1,435.00
$1,102.00

+ 3rd Child
$1,230.00
$944.00

+ 4th Child
$306.00
$0.00

TOTAL $_______________ less 5% early payment discount (if applicable)

SCHOOL /
CONCESSION CARD
LEVEL
Year Level
2-6 (Yearly)
R-1 (Yearly)

School Card Approved or Means-tested Concession Card. FA, PP, NSA, PA, SA, SL, WA,
LI, PPS
1st Child
$1,607.00
$1,192.00

+ 2nd Child
$1,125.00
$834.00

+ 3rd Child
$964.00
$715.00

+ 4th Child
$214.00
$0.00

TOTAL $_______________ less 5% early payment discount (if applicable)

* Học phí sẽ được lập hóa đơn theo từng Học Kỳ
người đủ điều kiện, không cung cấp
thêm khoản giảm giá nào.

*School
will beGiảm
invoiced
by term Card) chỉ dành cho
Chiết
(School
* ThẻFees
* School Card is for eligibility only, no further rebates provided.

Các khoản KHÔNG bao gồm trong Học Phí:
Trại Lớp 5
TBA
Year
5
Camp
Trại Lớp 6
TBA TBA
Year 6 Camp
Sleepover của Lớp 3/4
$25 TBA
Year 3/4 Sleepover
$25
Áo Lạnh của Học Sinh
Lớp
6
$75
Seniors Jumper
$75

Items NOT included in Tuition Fees:

Thứ Sáu, 12 Tháng Mười Một 2021 - Tuần 5 Học Kỳ 4

2022

2022

Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Của Trường

Đạo Luật Giáo Dục Úc 2013 yêu cầu các trường công bố
thông tin hàng năm về sự hài lòng của phụ huynh, học
sinh và nhân viên. Thông tin này sẽ được bao gồm trong
Báo Cáo Thành Tích Trường Học hàng năm tiếp theo sẽ
được công bố trên trang web của trường vào đầu năm
2022.
Chúng tôi mời phụ huynh hoàn thành bản khảo sát có
sẵn trên https://www.surveymonkey.com/r/BVP6CMS
đến Thứ Sáu 10 Tháng Mười Hai 2021
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NGÀY TƯỞNG NIỆM

Thứ Năm 11 Tháng Mười Một

THÁNH LỄ CUỐI NĂM

Thứ Ba 30 Tháng Mười Một (9.30 sáng)

THAM DỰ LỚP (Học Sinh Reception 2022 )

Thứ Tư 1 Tháng Mười Hai (9 - 11 giờ sáng)

CA NHẠC GIÁNG SINH

Thứ Sáu 3 Tháng Mười Hai

HỌC BẠ CHO KỲ 2

Email gửi về gia đình Thứ Hai 6 Tháng Mười Hai

LỄ RA TRƯỜNG CỦA HỌC SINH LỚP 6

Thứ Năm 9 Tháng Mười Hai

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ

Thứ Sáu 10 Tháng Mười Hai (3 giờ chiều)
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Nhóm Chơi của Trường Holy Family
Cho trẻ em từ 0 - 5 tuổi

Chúng tôi dựa trên những dự đoán về tính liên tục, chuyển tiếp và con đường cho trẻ
em và gia đình của chúng. Xem con bạn chơi, học hỏi và xây dựng tình bạn và các kỹ
năng xã hội của chúng trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ.
Tất cả các gia đình đều được chào đón (bạn không cần phải đến trường)

Thời gian: Thứ Ba & Thứ Năm từ 9 giờ sáng - 11 giờ sáng
Địa Điểm: Trong Trung Tâm của Holy Family
Mang theo: nước, mũ, trái cây và một đồng tiền vàng.
Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi 82506616 hoặc email:
kelly.johnston@holyf family.catholic.edu.au
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Trong Học Kỳ
4 đồng phục
Mùa Hè cần
được mặc
cùng với mũ
của trường.
Đồng Phục Mùa Hè cho Nữ
Áo Đầm của Holy Family 

Vớ trắng tới mắc cá của HF

Đồng Phục Mùa Hè cho Nam
Áo sơ mi sọc ngắng tay của HF

Quần short đen với phù hiệu HF

Vớ đen của HF

Giờ Mờ Cửa
Thứ Hai - 8.30 sáng đến 9.30 sáng
Thứ Tư - 2.30 trưa đến 3.30 trưa
Thứ Năm - 8.30 sáng đến 9.30 sáng

Giờ Mở Cửa Trong Holidays
Thứ Ba 25 Tháng Giêng 2022 - 1 đến 3 giờ trưa
Thứ Năm 27 Tháng Giêng - 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Đồng phục Thể Thao Nam & Nữ
Áo thun sọc của HF

Quần ngắn có sọc của HF

Vớ trắng tới mắc cá của HF
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Assemblies
Học Kỳ 4
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9

Trình Bày
Music Assembly
Sports Assembly
Ca Nhạc Giáng Sinh
Lễ Ra Trường của Lớp 6
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Hãy giúp Vinnies cung cấp những thức ăn cho những người có nhu
cầu trong dịp Giáng Sinh này. Hộp được để tại Văn Phòng Trường.
Mặc dù tất cả các khoản đóng góp đều được chấp nhận một cách với lòng biết ơn,
nhưng hãy nghĩ về những loại thực phẩm bạn thích thưởng thức trong dịp Giáng
Sinh khi bạn tặng đồ. Ngoài ra, hãy cân nhắc tặng phiếu mua hàng hoặc thẻ quà
tặng siêu thị để các gia đình có thể mua và thưởng thức thịt tươi, trái cây và rau
quả vào ngày Giáng Sinh.
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TIN TỪ APRIM
Ngày Tưởng Niệm Các Chiến Sĩ Trận Vong
Vào Thứ Năm, 11 Tháng Mười Một là Ngày Tưởng Niệm Các Chiến Sĩ Trận Vong. Nó đánh dấu sự kết thúc
của Thế Chiến Thứ 1, năm 1918. Có rất nhiều thiệt hại về nhân mạng trong cuộc chiến này. Sau đây là một
câu chuyện.
Vào Tháng Sáu năm 1915, một cậu học sinh trẻ tuổi tên là James Martin, sinh ra ở thị trấn Tocumwal thuộc
sông Murray ở New South Wales, lên đường từ Melbourne, đi tới Gallipoli. Lúc đó James chỉ mới mười bốn
tuổi và muốn nhập ngũ để tham gia chiến tranh, đến nỗi anh đã đặt tuổi mình lên 18. Anh sống trong chiến hào
trong điều kiện rất khó khăn. Vào ngày 25 Tháng Mười cùng năm đó, anh đã bị ốm nặng vì bệnh thương hàn.
Sau nhiều ngày trên con tàu bệnh viện neo đậu bên ngoài Anzac Cove ở Thổ Nhĩ Kỳ, James đột ngột qua đời
và lặng lẽ vì trụy tim lúc 6:40 tối. Cậu học sinh trẻ tuổi và nhiệt tình này là người Anzac trẻ nhất được biết đến
ở Úc.

Saint Albert
Hôm Thứ Ba là Lễ Thánh Albert, con trai của một nhà quý tộc quân
đội. Ông sinh năm 1206 tại Lauinger an der Donau, Đức. Ông là
một Linh Mục Dòng Đa Minh dạy thần học ở Köln và Paris. Saint
Albert là một giáo viên, nhà thuyết giáo và nhà quản lý có ảnh
hưởng lớn. Ông đã giới thiệu khoa học và triết học tiếng Hy Lạp và
Ả Rập đến châu Âu thời trung cổ. Ông được biết đến với mối quan
tâm rộng rãi đến các ngành khoa học tự nhiên như thực vật học và
sinh học. Sau đó, ông đã viết và minh họa các hướng dẫn về các
quan sát của mình và được coi ngang hàng với Aristotle như một
người có thẩm quyền về những vấn đề này. Ông mất vào ngày 15
Tháng Mười Một, tại Cologne, Đức. Ông được Đức Giáo Hoàng
Pius XI phong thánh vào năm 1931. Tên của ông có nghĩa là cao
quý và rực rỡ. Một trong những học trò của ông là Thánh Thomas
Aquinas. Ông là vị thánh bảo trợ của các kỹ thuật viên y tế, khoa
học tự nhiên, triết gia, trẻ em học đường, nhà khoa học, sinh viên,
sinh viên thần học và Ngày Giới trẻ Thế giới.
Michael Urdanoff
APRIM
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PARISH VISION:

Parish website: https://salcath.org.au
WEEKLY NEWSLETTER OF
SALISBURY CATHOLIC PARISH

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
Fr Francis Trinh Van Phat (in residence)
Deacon Arturo Jimenea
(For emergencies after office hours,
please phone 8258 2314, and use the
mobile number provided)
Clerical
; Assistant:
Nicholas Dangcalan
Phone: 8258 2314
Email: clerical_assist@salcath.org.au
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: 0419 485 090
Email: young.joan@bigpond.com
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
Diane Innes (Echo Editor)
Email: parishbulletin@salcath.org.au

SUNDAY MASS TIMES
St Augustine’s Church
(no booking needed)
23 Commercial Rd Salisbury
Saturday – 6.00pm
Sunday - 9.00am & 7.00pm
Polish Sunday - 12 noon
1st Sunday of Month - 3.pm (Filipino)
2nd Sunday of Month - 10.30am (Italian)
Holy Family Mass Centre:

(no booking needed)

Shepherdson Rd Parafield Gardens
Sunday: - 10:30am
St Finbar’s:

(no booking needed)
Greencroft Road, Salisbury North
Sunday: - 9:00am

A Welcoming Community,
United in Faith,
Centred in
the Eucharist,
Which embraces the Spirit
and Nature of all
God’s People

http://salcath.freehostia.com

th November 2021
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14 Tháng
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the death of my own father I began to think more deeply about death.
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Bạn bè của tôi, tôi không có câu trả lời cho việc chúng ta phải cầu nguyện trong bao lâu cho
người chết? Nhưng tôi tin rằng bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về một người không còn bên mình
My friends I do not have an answer to how long do we have to pray for a
nữa, chúng ta cầu nguyện cho họ. Cầu mong cho tất cả các tín hữu ra đi nhờ lòng thương xót
deceased?
But I believe whenever we think of a person who is no more with us we
của Đức Chúa Trời Được yên nghỉ trong Sự thanh bình. Amen. 


pray for them. May all the faithful departed through the mercy of God Rest in
Peace.
Nguyện Amen.
Chúa phù hộ. Chúa Giêsu Sống. 

Cha Santosh
MSFS 

God
Bless.Pereira
Live Jesus.

RECONCILIATION
Saturday after 9:30am Mass and
before the 6:00pm Vigil Mass
5:15pm - 5:45pm

Fr Santosh Pereira MSFS
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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 uớt);
* 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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Want $500 to
help you with
school costs?
Saver Plus is a financial education program for families and
individuals on a tight budget to develop life-long savings habits.
To join Saver Plus, you must:

Here are some of the school costs
the $500 can be used for:

✅ Have a current Health Care or Pensioner Concession
Card AND an eligible Centrelink payment*
✅ Be studying yourself OR have a child in school
(can be starting school next year)
✅ Have regular income from work (either yourself or
your partner)*
✅ Be 18+ years old

laptops &
tablets

uniforms &
shoes

sports fees
& gear

lessons &
activities

*Many types of income and Centrelink payments are eligible

books &
supplies

camps &
excursion

For more information, please contact your local Saver Plus coordinator:
DELIVERED BY

Saver Plus is an initiative of the Brotherhood of St Laurence and ANZ and delivered in partnership with local community organisations.
The program is funded by ANZ and the Australian Government Department of Social Services.

Find out more
at saverplus.org.au
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Contact
Michelle Macarthy
your local Saver Plus Coordinator
0409 986 245
michelle.macarthy@
thesmithfamily.com.au
www.saverplus.org.au

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 as above
for more information. The following agencies can help with free financial counselling, food, emergency assistance and
other support services – current September 2021, check with services as their capabilities can change at short notice

Community Resources
Where to start
www.askizzy.org.au
Ask Izzy can help you to find the services you need, now and nearby. Find housing, meals, healthcare, counselling,
legal advice, addiction treatment and more. If you’re on the Telstra or Vodafone mobile networks, you can access
Ask Izzy even if you don’t have credit or wifi.

www.affordablesa.com.au

Ph: 1800 025 539

Access information, resources, support, and services to best meet your needs. The Helpline provides information,
advice and referrals to appropriate services such as financial counselling, case work, advocacy or community
education. The Helpline Service is available from Monday to Thursdays between the hours of 9.30am and 8pm and
Fridays 9.30am and 4.30pm (except Public Holidays) on the number above.
National Debt Helpline free financial counselling
www.ndh.org.au

Ph: 1800 007 007

If you can’t find the answer to your situation on the website, then call. Free advice or if your matter is more complex,
they can refer you to your closest face-to-face financial counselling service. Referral to legal services, crisis food and
accommodation services, and health services.

Gambling Helpline
www.gamblinghelponline.org.au

Ph: 1800 858 858

Counselling, support and information to anyone affected by gambling, including family and friends. Interpreters and
face-to-face referrals can be organised when required. The service is free, confidential and non-judgmental.

1
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Emergency Assistance
Anglicare Elizabeth Mission
www.anglicaresa.com.au/support/emergency-assistance/elizabeth-the-mission
91-93 Elizabeth Way, Elizabeth

Ph: 1800 061 551

Free emergency assistance and referrals. Call from 9am Mon–Fri. Free sanitary products.
“Customer Pay” vouchers are available for Northern Community Food Hub from several agencies, including Michelle
on contact details at the top of this document. Access to cheap groceries, and free bread, fruit and veg

Salvation Army
www.salvationarmy.org.au/locations/south-australia/s055a/community-support-services-playford/
Corner Kinkaid and Aylwin St, Elizabeth East

Ph: 8255 8811

www.salvationarmy.org.au/locations/south-australia/s100/community-support-services/
Cnr Bridge & Maxwell Rds, Ingle Farm

Ph: 8397 9333

Try from 9am and keep calling until you get through, to make an appointment, for local residents only
Uniting Communities
www.unitingcommunities.org/service/financial-and-energy-services/financial-support-services
2B Morialta Dr, Smithfield
Ph: 8202 5846
Phone between 9am – 1pm to schedule a same day appointment. Can provide food, clothing and chemist vouchers,
assistance with bills and expenses and connect to other services
St Vincent de Paul Society
www.vinnies.org.au/findhelp#!sa

Ph: 1300 729 202

Emergency assistance is available by calling between 9am – 1pm, Monday – Friday. Fred’s Van provides free meals
Sundays 12 noon and Wednesdays 6pm, Langford Dr, Elizabeth. And Sunday 6pm 17 Wiltshire St, Salisbury

Cos We Care
www.coswecare.org.au

Gate 1 car park, Fremont Park, Yorktown Road, Elizabeth

Saturdays, 7:30am - 9:00am. Bags of free food, toiletries, clothes and footwear

Playford Community Fund
www.facebook.com/Playford-Community-Fund-Inc-1595362547414609
2nd Floor Windsor Building, Elizabeth City Centre

Ph: 8255 1599

Call between 9 and 10:30, Mon–Thur. Food services, plus extra services for people living in Playford

Uniting in Care Salisbury
www.salisburyuc.org.au/uniting-in-care-salisbury/uics-services
Corner of Park Terrace and Brown Terrace, Salisbury
Free food Monday – Thursday, 9:30 – 3:30pm. No need to call, but supplies are limited. Must have Centrelink card.
Free meal on Wednesdays at 11:45am.
2
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Low-cost food
Heart and Soul Group
www.heartandsoulinc.com.au
30 Fourth St, Wingfield
Fruit and veg, bakery, pantry items. Discounted snack foods and other extras for sale from the dollar tables.
Monday to Friday at 10am to 1pm, or order a free food hamper via online store (delivery is $12)

Puddle Jumpers Incorporated
www.facebook.com/PuddlejumpersSA
Check the Facebook page for days, times, locations. Donation of $1 or more for running costs, food is free

The Healthy Food Co
www.playford.sa.gov.au/explore/venues-and-facilities/healthy-food-co
www.facebook.com/PlayfordFoodCoop
112 Coventry Rd, Smithfield or 26 Hamblynn Rd, Elizabeth Downs
After hours pick up from The John McVeity Centre, call 8287 4299
Low-cost nutritional food products and grocery items to the whole community at reasonable prices. Easy Meals that
will feed a family of four, for $11 or less.

Financial services
Good Shepherd Loans
www.goodshep.org.au/services/nils

Ph: 13 64 57

www.goodshep.org.au/services/fdvnils

Ph: 1300 031 001

Safe, affordable loans with no interest from $200 to $3000, for essential goods and services, such as white goods,
furniture, education costs including computers, uniforms, and textbooks, as well as car expenses, medical and dental
services. Family and Domestic Violence No Interest loans can also be used for bond, rent, legal costs, security items,
removalist costs.

Household Relief
www.householdrelief.org.au
No interest loans for people financially impacted by Covid 19, to pay utility bills, rent, council rates.

Concessions
www.sa.gov.au/topics/care-and-support/concessions-and-grants/concessions/concession-finder
South Australians on low or fixed incomes can access a range of concessions to help with household and other
expenses.
3
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www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/payment-and-service-finder/28656
A Services Australia online tool to see what payments and services you may be eligible for.
www.moneysmart.gov.au
Scroll to “urgent help with money” for lists of services to help with food, housing and bills, as well as emotional
support.

Information and support services
Women’s Information Service
www.officeforwomen.sa.gov.au/womens-information-service

Ph: 8303 0590

Access to information about SA government, non-government and community services that promotes choice and
empowerment. Online, over the phone and in person.

Men’s Line Australia
www.mensline.org.au

Ph: 1300 78 99 78

Telephone and online counselling service for men, offering advice and support.

1800RESPECT
www.1800respect.org.au

Ph: 1800 737 732

Range of help and support options for people experiencing sexual, domestic and family violence.

Family Support
Communities for Children
www.salisburyc4c.org.au
www.facebook.com/groups/238376410917170

or search Playford Communities for Children on Facebook

Support for individuals and families to work together to create supportive environments for children, through
playgroups, parenting and family support, parenting courses, dads’ groups, special events etc

Family By Family
www.unitingcommunities.org/service/families-and-young-people/family-by-family
Helps families who are experiencing hard times to connect with families who have come through challenges. The
families are supported by coaches, who work with them to set goals and move towards thriving lives.
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Counselling and Mental Health Support
Relationships Australia
www.rasa.org.au

Ph: 1300 364 277

Services to help with your family’s wellbeing and offers individual general counselling as well. Where a fee applies, it
is determined according to household income and includes concession rates. Fees can be negotiated or waived.

Sonder
www.sonder.net.au

Ph: 8209 0700

Free mental health services. Counselling for children with emotional, behavioural or mental health concerns.
Therapeutic counselling for people with mild to moderate mental health concerns. Phone-based counselling for
people experiencing mild to moderate depression, anxiety or stress.

www.mentalhealthonline.org.au
Comprehensive and effective online services and programs free of charge for people experiencing mental distress.

www.emhprac.org.au/wp-content/uploads/2021/01/Managing-Your-Mental-Health-Online-6.pdf
Links to various mental health support services, programs and apps
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Saver Plus Referral Form
Details of the REFEREE
Staff Member Name, Position/Role Title,
Contact Details
Organisation
Are you filling out this form on behalf of someone?
Does the person give consent for you to complete this form?
Does this person require any support e.g. an interpreter?

☐ Yes

☐ No

☐ Yes

☐ No If no, please
seek permission

☐ Yes

☐ No Comment:

Contact details of your REFERRAL to Saver Plus
Name (of REFERRAL)
Suburb/Town of residence

Phone

Email

Preliminary eligibility check
¨

☐ Over 18
☐ Child at school OR in vocational or tertiary education themselves
☐ Income from work (them or their partner) OR receiving child support payments
☐ First time joining Saver Plus
☐ Health Care Card OR Pensioner Concession Card
☐ Must be receiving one of these Commonwealth social security benefit, allowance or payments
ABSTUDY Living Allowance

Dad and Partner Pay

Parental Leave Pay

Age Pension

Disability Support Pension

Parenting Payment

Assistance for Isolated Children

Family Tax Benefit (Part A)

Partner Allowance

Austudy

Family Tax Benefit (Part B)

Sickness Allowance

Bereavement Allowance

Farm Household Allowance

Special Benefit

Carer: Allowance, Payment or Supplement

JobSeeker Payment (Newstart)

Stillborn Baby Payment

Child Disability Assistance Payment

Mobility Allowance

Widow: Allowance or Pension

Child Care Subsidy

Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement

Youth Allowance (as a student or as a
jobseeker)

Please complete and email this form to your local Saver Plus Coordinator:

Michelle Macarthy
The Smith Family
michelle.macarthy@thesmithfamily.com.au
Ph: 0409 986 245
Or: Direct the person to enquire online at www.saverplus.org.au
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