Các em Học Sinh, Nhân Viên và Gia Đình thân mến,
Trong Thánh Kinh tuần này kể lại câu chuyện về các tài năng và cách những người khác nhau sử
dụng chúng. Đức Chúa Trời của chúng ta đầu tư vào những món quà cụ thể và cá nhân của mỗi
người và để lại cho chúng ta những gì chúng ta làm với chúng. Những món quà này không chỉ là tài
năng dưới dạng khả năng thể chất mà giống như sức mạnh bên trong của nhân vật và quà tặng của
Thánh Linh. Chúng ta nên coi những món quà này là quý giá và riêng biệt. Trong trình thuật Tin
Mừng, một người nhận năm, một người nhận ba và người thứ ba nhận một. Chúng không được
dùng để so sánh với những món quà của người khác. Chủ nhân đầu tư tăng lãi. Hai người giao dịch
tốt và kiếm được lợi nhuận từ việc sử dụng quà tặng của họ. Một người thì sợ hãi chôn tài năng của
mình xuống đất vì sợ mất món quà của mình.
Tại Holy Family, chúng tôi dám dũng cảm hơn với tài năng của mình. Chúng tôi tin rằng mỗi trẻ em ở
đây là một độc giả và một nhà văn, một người có thể tạo ra sự học hỏi cho chính mình. Tôi hy vọng
quí vị sẽ thích đọc “Những bài viết về gia đình thánh”, trong đó tài năng tuyệt vời của những đứa trẻ
của chúng ta luôn được thể hiện.
Tại Holy Family, chúng tôi có một văn hóa đo lường những thứ chúng tôi đánh giá cao. Theo đó,
chúng tôi đã đo lường sự tiến bộ của học sinh trong môn Đọc và Toán.
Vào năm 2020 tại Holy Family, các học sinh Lớp 2-6 của chúng tôi đã hoàn thành PAT (Bài kiểm tra
Thành Tích Tiến Bộ) môn Đọc (và Toán) vào đầu Học Kỳ 1 và cuối Học Kỳ 3. Sau khi học sinh hoàn
thành bài kiểm tra đầu tiên, giáo viên đã phân tích dữ liệu xác định điểm mạnh và khoảng cách của
kết quả học sinh. Sau khi học sinh hoàn thành bài kiểm tra trong Học Kỳ 3, chúng tôi có thể so sánh
các tập dữ liệu để xác định mức tăng trưởng thành tích của học sinh.
Tăng trưởng toàn bộ của học sinh bao gồm; Kết quả năm 2 tăng chung 7 điểm theo tỷ lệ, kết quả
năm 3 tăng chung 11 điểm theo tỷ lệ, kết quả năm 4 tăng chung 5 điểm theo tỷ lệ, kết quả năm 5
tăng chung 5 điểm theo tỷ lệ và kết quả năm 6 tăng chung 5 thang điểm .
Chúng tôi cũng đang bận rộn theo dõi tiến trình Đọc Viết trong trường từ Lớp Reception để đảm bảo
rằng không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau. ELC đang bận rộn thúc đẩy việc đọc viết như một kỹ
năng chính để củng cố việc học trong tương lai.
Chúng tôi rất mong muốn thấy rằng xu hướng đi lên về kỹ năng đọc viết này sẽ tiếp tục và được
phản ánh qua sự cải thiện liên tục trong kết quả NAPLAN và hai lần điểm A-E hàng năm trong Học
Bạ. Chúng tôi đang theo đuổi để cải thiện việc học của học sinh.
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ĐẤU GIÁ VÀO TỐI CA NHẠC GIÁNG SINH LÚC 7 GIỜ
Chúng tôi rất biết ơn Malcolm Beesley từ OzMac Solutions đã vui lòng quyên góp 2 (hai) máy tính
xách tay MacBook Air cho phiên đấu giá tại Carol’s Night ngày 4 Tháng Mười Hai. Mỗi thiết bị được
định giá hơn 1.000 đô la. Đảm bảo rằng bạn đặt giá hoặc yêu cầu ai đó đặt giá dùm cho bạn.
Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn một trong những phụ huynh của chúng tôi, Andy Nguyễn từ Công ty
Bất động sản Century 21, đã vui lòng đồng ý tiến hành Phiên đấu giá thay mặt chúng tôi.

Andy Nguyễn từ C21 sẽ tiến hành đấu giá lúc 7 giờ tối. Thông số kỹ thuật cho các thiết bị này như
sau:
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019 (16 Gig RAM)
Space Grey
1.6 GHz CPU Dual Core Intel Core i5
16 Gig RAM
256 GB SSD
Intel UHD Graphics 617
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019 (8 Gig RAM)
Space Gray
1.6 GHz CPU
8 Gig RAM
256 GB SSD
Intel UHD Graphics 617
Mong được gặp quí vị vào tối hôm đó.
KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG
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Đầu năm
nay, Ngày
Thể Thao
Toàn Trường
đã bị
hủy bỏ do
của COVID-19.
Hiện Itnóhas
đã được
dời lại sang
Earlier
this year,
the Sports
Day was
cancelled
duecác
to hạn
the chế
COVID-19
restrictions.
now been
Thứ Hairescheduled
16 T háng Mười
Một
năm
2020
và
được
tổ
chức
trong
trên
sân
vận
động
của
trường.
to Monday 16 November 2020 and be held on the school oval.
Trường vẫn sẽ bắt đầu vào lúc bình thường là 8:50 sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều. Học sinh sẽ cần mặc đồng phục thể
School
will mặc
commence
at màu
the normal
of 8.50am
finish at 3pm. Students will need to wear their
thao nhưng
có thể
áo sơ mi
cho đội time
nhà thể
thao củaand
mình.
sports
uniform
but
may
wear
a
coloured
shirt
for
their
sports
Chương trình sẽ được thực hiện 3 giai đoạn, với các lớp trở lại lớphouse.
học bình thường khi không bắt buộc phải có mặt tại
sân vận động.
The program will be run in 3 stages with classes returning to their classrooms for their normal lessons when
not required to be at the oval.

Parents
welcome
to attend
toNgười
watchlớntheir
child
Xin mời quý phụ huynh
tham dựare
để xem
con em mình
tham gia.
cần tiếp
tục participate.
giữ khoảng cách 1,5 mét bất cứ khi

Adults needs to continue physical distancing of 1.5 metres whenever and wherever possible. This
requirement does not apply to people who live together.
Một lời nhắc nhở rằng bất kỳ người nào không khỏe hoặc có triệu chứng không khỏe thì không nên đến trường.
A reminder that any person who is unwell or symptomatic must not attend the school.
nào có thể. Yêu cầu nàythì không áp dụng cho những người sống cùng nhau.

If you are a registered volunteer and able to assist the class teacher with the sports day activities, please
advise your child’s teacher.
PROGRAM
8:50am

School commences

9:00am

Opening ceremony – whole school

9:45 – 10.55am

Yr Reception – 2 classes only

11:00 -11:20am

RECESS

11:30am – 12.40pm

Yr 3 & 4 classes only

12.50 – 1:30pm

LUNCH

1:30 – 2:40pm

Yr 5/6 classes only

2:50pm

Presentation

3:00pm

School finishes

The canteen will be open during the sports day program. There will be a special lunch menu for the day.
Please pre-order at the canteen or through the Qkr app by Friday 13 November. Parents are also
welcome to make purchases from the canteen.
Item
Meat Pie
Sausage Roll
Vegetarian pasty
Tomato sauce
Hot Ham & Cheese Roll
Fried Rice
Fruit Box
apple, apple & blackcurrant, tropical, orange
Flavoured Milk
chocolate, strawberry

Cost
$4.00
$3.50
$4.00
20c
$4.50
$4.50
$1.50
$3.00
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Các Trưởng Đội

Thể Thao Toàn Trường - Thứ Hai
16 Tháng Mười Một 2020
Tại Trường
Mọi người rất hoan nghênh😀

Trưởng Đội - Cecilia & Yafet
Phó Đội - Marli & Billy
Trưởng Đội- Jacob & Angelina
Phó Đội - Kayla & Bailey

Trưởng Đội - Deng & Destiny
Phó Đội - Aymen & Shylah

Trưởng Đội - Taihya & Terry
Phó Đội - Kate & Victor
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XẾP LỚP CHO NĂM 2021

CLASS PLACEMENT 2020

Nếu quí vị có bất kỳ cân nhắc nào về việc sắp xếp Lớp của con em quí vị cho năm học
2021,
xin vui
lòng
vào mẫu dưới
trả lạiplacement
văn phòng
Ngoài
ra,please
các yêu
If you
have
anyđiền
considerations
for đây
yourvà
child’s
in trường.
a class for
2020
cầu
có
thể
gửi
qua
email
đến
địa
chỉ:
info@holyfamily.catholic.edu.au
complete the form below and return to the front office. Alternatively, the information

be emailed to info@holyfamily.catholic.edu.au.

Vui lòng gửi thông tin trước ngày 27 Tháng Mười Một 2020.

Please
information
15viên
November
2019.
Xin lưu ý rằng
cácsubmit
yêu cầu
cụ thể về by
giáo
không thể
được chấp nhận.
Please
note that
particular
teachers
cannot
Mặc dù chúng
tôi không
thểrequests
đảm bảofor
đáp
ứng tất cả
các yêu
cầu, be
nhàaccepted.
trường luôn đánh
giá cao về các mong muốn của quí vị và tất cả thông tin phụ huynh cung cấp sẽ được
xemwe
xétcannot
cẩn thận
khi đưa to
ra accommodate
quyết định củaall
chúng
tôi cho
lớpdoes
năm value
2021. your
While
guarantee
requests,
thecác
school
input and all information provided will be carefully considered when making our
decisions for the 2020 classes.
Tên họcName:
sinh: ________________________________________________________
Student

Class:
Lớp: __________________________________
Chi Tiết:
Details:

Parent
Name:
________________________________________________________
Tên Phụ
Huynh:
Parent
_____________________________________________________
Chữ KýSignature:
Phụ Huynh:
Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một 2019

CHO THẤY VÀ KỂ LẠI
Samuel thắng Giải đấu
Golf tại Clare vào cuối
tuần trước. Xin chúc
mừng. Một thành tích
quá xuất sắc!

Những bức ảnh này được chụp từ sân sau của
tôi. Đây là thứ tự của tia chớp. Bạn nhận được
đèn flash lớn trước khi bạn nhìn thấy tia chớp
mỏng.
Hình ảnh được chụp từ cơn giông bão tuyệt vời
vào Thứ Ba 10/11/20.
Amanda Read
ESO - Admin/Finance
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THI BÓNG CHUYỀN TẠI BIỂN (Lớp 5-6)

Thứ Sáu 13 Tháng Mười Một

SACPSSA LACROSSE (Lớp 4-6)

Thứ Tư 18 Tháng Mười Một

ASSEMBLY - MUSIC

Thứ Sáu 20 Tháng Mười Một

TRANSITION (2021 Receptions)

Thứ Tư 25 Tháng Mười Một (9 giờ sáng - 10:15 sáng)

ASSEMBLY - SPORTS

Thứ Sáu 27 Tháng Mười Một

THÁNH LỄ CUỐI NĂM

Thứ Ba 1 Tháng Mười Hai (9.30 sáng)

TRANSITION (2021 Receptions)

Thứ Tư 2 Tháng Mười Hai (9 giờ sáng - 11 giờ sáng)

ĐÊM CA NHẠC GIÁNG SINH

Thứ Sáu 3 Tháng Mười Hai

LỄ RA TRƯỜNG CỦA CÁC LỚP 6

Thứ Năm 10 Tháng Mười Hai

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ & NĂM

Thứ Năm 10 Tháng Mười Hai

HỌC SINH NGHỈ HỌC

Thứ Sáu 11 Tháng Mười Hai
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Assemblies
Học Kỳ 4

Ngày

Trình Bày

Tuần 6

Thứ Sáu 20/11/20

Music Assembly

Tuần 7

Thứ Sáu 27/11/20

Sports Assembly

Tuần 8

Thứ Sáu 04/12/20

Ca Nhạc Giáng Sinh

Tuần 9

Thứ Năm 10/12/20

Lễ Ra Trường Lớp 6

Ngày cuối của Học Kỳ 4
là
Thứ Năm 10/12/20
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Những Điều Quí Vị Cần Biết
Hóa đơn Học Kỳ 3 đã được lập và được gửi về
ngày 23/07/20

CÁC HÓA ĐƠN

MIỄN TRỪ BỞI COVID-19

Đơn có sẵn tại Văn Phòng Trường.

CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ TIỀN

GIỜ MỞ CỬA PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC

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.
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 - Giờ 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 - Giờ học chấm dứt

TRƯỜNG MỞ DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Phụ huynh được chào đón vào trường để thả con
em mình vào buổi sáng và đón trẻ lúc 3 giờ chiều.

ĐÓN CON TRẺ SỚM

Xin quí vị ký tên vào trong văn phòng phía trước.
Nhân viên văn phòng sẽ gọi vào lớp và con quí vị sẽ
đến văn phòng.

THỨC ĂN

Xin vui lòng KHÔNG mang thức ăn vào cho Sinh
Nhật con quí vị , do mục đích vệ sinh và hàm lượng
đường có thể ảnh hưởng đến hành vi và dị ứng của
học sinh.
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Book Club Issue 8 is only available to view and order online at this link: https://
www.scholastic.com.au/media/5754/bc820.pdf.
Delivered to your home address for $5.99.
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Trung Tâm Mầm Non và
Kindegarten dành cho trẻ em
Từ 6 tháng đến 5 tuổi

Đăng ký ngay
bây giờ, số chổ
có giới hạn.

Để tham quan hoặc đăng ký, xin gọi 8238200 hoặc
Vào trang livescatholic.org.au
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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)

Khi nào: Thứ Ba & Thứ Năm từ 9 giờ sáng - 11 giờ sáng

Tuesdays & Thursdays 9am - 11am
Ở đâu: phòng OSHC 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

Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một - Học Kỳ 4, Tuần 5

Trong học kỳ 4
đồng phục
Mùa Hè cần
được mặc
cùng với mũ
của trường.
Đồng phục Nữ
Áo đầm mùa hè của Holy Family
Vớ trắng ngang mắc cá của HF

Đồng phục Nam
Áo sơ mi sọc tay ngắn của HF
Vớ đen của HF

Giờ Mở Cửa
Thứ Hai -8.30 - 9.30 sáng
Thứ Tư - 2.30 trưa - 3.30 chiều
Thứ Năm - 8.30 - 9.30 sáng

Đồng phục cũ - KHÔNG bán được
Đồng phục cũ đã từ 12 tháng trở lên chưa được bán sẽ được
hủy bỏ trước Thứ Sáu ngày 20 Tháng 11 năm 2020.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Shop Đồng Phục.

Thể Thao Mùa Hè
Nam và Nữ
Áo thun sọc của HF
Vớ ngắn có sọc ủa HF
Vớ ngắn trắng tới mắc cá của
trường Holy Family
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TIN TỪ APRIM
Vào Thứ Ba, ngày 17 Tháng 11, chúng ta cử hành Thánh Lễ St. Elizabeth của Hungary. Bà sinh ra
tại Hungary vào ngày 7 Tháng 7 năm 1207 dưới thời Vua Hungary II Andrew II và Gertrude của
Merania. Elizabeth bị gửi đi khi mới 4 tuổi để học tại tòa án Landgrave của Thuringia. Mẹ của
Elizabeth, Gertrude, qua đời năm 1213, khi Elizabeth mới 6 tuổi. Kể từ thời điểm này, quan điểm
của Elizabeth về sự sống và cái chết đã thay đổi đáng kể và bà đã tìm kiếm sự bình yên bằng lời
cầu nguyện.
Năm 1221, bà kết hôn với Ludwig và họ có với nhau ba người con xinh đẹp, hai trong số đó trở
thành thành viên của giới quý tộc và người thứ ba bước vào đời tu, trở thành viện trưởng của một
tu viện Đức. Năm 1223, sau chuyến thăm các anh em dòng Phanxicô, Elizabeth đã quyết định sống
cuộc đời mình theo gương Thánh Phanxicô Assisi. Bà mặc quần áo giản dị và dành thời gian mỗi
ngày để đi phát bánh mì cho hàng trăm người nghèo ở vùng đất của mình. Tuy nhiên, bi kịch ập đến
khi Ludwig qua đời vì bạo bệnh vào năm 1227. Elizabeth thề sẽ không bao giờ tái hôn và sống một
cuộc sống tương tự như một nữ tu sĩ.
Năm 1228, Elizabeth gia nhập Dòng Ba của Thánh Phanxicô. Elizabeth, sau khi nhận được của hồi
môn, cô đã thành lập một bệnh viện để vinh danh Thánh Phanxicô, nơi cô đích thân chăm sóc
những người bệnh. Cô phục vụ người bệnh và hỗ trợ người nghèo.
Giáo Hoàng Gregory IX đã phong thánh cho bà vào ngày 27 Tháng 5 năm 1235.
Ngày Lễ Kỷ Niệm Thánh Elizabeth được tổ chức vào ngày 17 Tháng 11 và bà là vị thánh bảo trợ
của những người thợ làm bánh; người ăn xin, cô dâu, từ thiện, trẻ em chết, người vô gia cư; bệnh
viện; Chị em của Lòng Thương Xót; cho các góa phụ.
Thánh Lễ
Thánh Lễ Cuối Năm, Thứ Ba, 1 Tháng Mười Hai, lúc 9:30 sáng.
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
Deacon Arturo Jimenea
(For emergencies after office hours,
please phone 8258 2314, and use the
mobile number provided)
; Sacrament Program:
Parish
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
Children’s Liturgy of the Word:
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

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:
Centre:

(no booking needed)

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

*Attendance by phone booking on
8258 2314*

Greencroft Rd Salisbury North
Sunday - 9am

RECONCILIATION
ECONCILIATION

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

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

1515th Tháng
November
Mười 2020
Một

CHÚA NHẬT
33 TRONG
THỜI GIỜ BÌNH
THƯỜNG
33RDLẦN
SUNDAY
IN ORDINARY
TIME
(NĂM
A)
(YEAR A)
NĂM PHỤNG VỤ TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

THE LITURGICAL YEAR IN THE CATHOLIC CHURCH

Con dân Chúa thân mến của tôi, lời chào và lời chúc tốt đẹp từ Cha Santosh. Chúng ta đang
nhanh chóng sắp kết thúc Năm Phụng Vụ của Giáo Hội và bắt đầu một năm phụng vụ mới
My dear people of God, greetings and good wishes from Fr Santosh. We are fast
(năm nay vào ngày 29 Tháng Mười Một) Năm phụng vụ là một chu kỳ liên tục lặp lại năm
approaching the end of the Church Liturgical Year and begin a new liturgical year
này qua năm khác, nhưng từ quan điểm tâm linh, nó luôn mới vì nó tiếp tục thu hút chúng ta
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Third Sunday of Advent to symbolize hope. The readings and the music

MÙA GIÁNG SINH: Đêm trước Giáng sinh đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Giáng sinh, kéo
during Advent reflect this spirit of anticipation and longing for the
dài cho đến lễ Chúa chịu Phép Rửa Tội trong tháng Một. Màu trắng hoặc vàng là màu dùng
coming of the Lord.
cho lễ phục và vải vó trên bàn thờ. Các bài đọc, âm nhạc và đồ trang trí trong nhà thờ
cho được
niềm vui vàSEASON:
cảm giác vềChristmas
lễ kỷ niệm. eve marks the beginning of the
CHRISTMAS

Christmas season, which lasts until the feast of the Baptism of the Lord
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thúc khi Mùa Chay bắt đầu. Khoảng thời gian thứ hai của Thời gian bình thường theo sau Lễ
cloths. The readings, the music and the decorations in the church project
Ngũ Tuần và tiếp tục cho đến khi bắt đầu Mùa vọng.
joy and a sense of celebration.
Màu xanh lá cây, một biểu tượng của hy vọng, được sử dụng cho lễ phục và khăn bàn thờ
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Ordinary Time follows Pentecost and continues until the beginning of

LỄ LÁ: Đó là khoảng thời gian 40 ngày kiêng ăn, cầu nguyện và ăn năn bắt đầu vào Thứ Tư
Advent. The colour green, a symbol of hope, is used for vestments and
Lễ Tro. Mùa chay lên đến đỉnh điểm với các phụng vụ trong Tuần Thánh, nhắc lại cuộc khổ
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không
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hát. repentance that
LENT: It is a 40-day period of fasting,
abstinence

begins on Ash Wednesday. The season of Lent culminates with the

MÙA PỤC SINH: Mùa Phục sinh bắt đầu với lễ kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-xu và
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Holy
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Christomitted
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chết. Lent
Âm nhạc
lấp đầy
với những
tiếng
ca ngợi
vui vẻ alleluias.
Khi chúng ta sắp bắt đầu một năm phụng vụ mới, chúng ta hãy cầu nguyện rằng năm nay là
EASTER: The Easter season begins with the celebration of the
một năm của sự ưu ái Chúa dành cho tất cả chúng ta.

resurrection of Jesus and continues for the next 50 days, until the
coming
of the lành.
HolySự
Spirit
oncủa
Pentecost.
Theđến
colour
the Easter season
Xin Chúa
ban phước
Sống
Chúa Giêsu
cùng of
bạn,
is white, representing Christ’s victory over death. The music is filled
with joyful
alleluias.
Cha Santosh
Pereira
MSFS

As we soon begin a new liturgical year lets pray that this year be a year of the
Lord’s favour for all of us.
God Bless. Live Jesus. 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 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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Học Bổng Tấm Lòng Đa Dạng
Ứng dụng hiện đang được MỞ

Xin chào!

Chương Trình Học Bổng Đa Dạng được mở cho đến ngày 30 Tháng 11 năm 2020.
Nhiều loại học bổng về thể thao và nghệ thuật cho những trẻ em tài năng bị ốm đau, có hoàn cảnh khó
khăn (về kinh tế xã hội hoặc địa lý) hoặc có nhu cầu đặc biệt lên đến $3 ngàn cho mỗi năm.
Xin nộp đơn qua link - https://variety.smartygrants.com.au/scholarship2020
Cảm ơn rất nhiều,,

Ammi Trainor
Marketing & Communications Manager
Variety – the Children’s Charity of South Australia
P: 08 8293 8744 I M: 0488.055.028
68 Richmond Rd, Keswick SA 5035
PO Box 1235, Marleston SA 5033
Variety International Gold Heart Award Winner 2019
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SÁCH GIẢI TRÍ ĐA DẠNG
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Chưa bao giờ có thời điểm quan trọng hơn trong
việc hỗ trợ chúng ta gây quỹ. 20% của mọi người với Tư Cách Thành Viên Giải trí sẽ trực
tiếp đến với quỹ của chúng ta.

Hãy giúp chúng
và mua
bây giờ
Support
us tôi
and
buyngay
today
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