Kính gửi các gia đình, trẻ em và nhân viên,
Học kỳ này là một trong những thành tựu tuyệt vời tại Holy Family. Những thành tựu
lớn nhất đã đạt được trong việc học tập của trẻ em. Trong Giáo Dục Công Giáo,
chúng tôi tin rằng học sinh nên thường xuyên phản ánh việc học của mình và nói rõ
sự tiến bộ của mình bằng lời nói của mình. Điều này được thể hiện rõ trong Bản Báo
Cáo của Trường sẽ về nhà vào tuần tới.
Điều quan trọng là trẻ em có thể nhìn thấy sự tiến bộ của
mình trong học tập và chúng có thể mô tả chi tiết sự tiến bộ
đó. Tôi đã lấy một số ví dụ từ các báo cáo của Học kỳ này:
Đọc Viết

Pupil Free Day của Học Kỳ 3

HỦY BỎ

“Tôi lấy ý tưởng viết của mình từ các chương trình truyền
hình, các cuốn sách khác và bạn bè của tôi.” (Lớp 4)
“Trong môn Văn, tôi đã viết một cuốn sách thông tin để dạy
người đọc về xe tải, phần yêu thích của tôi là phần xe tải
trong tương lai.” (Lớp 2)

Ngày đầu của Học Kỳ 3 Thứ Hai 19 Tháng Bảy

“Tôi thích viết trong lĩnh vực đọc viết.” (Lớp 1)
Toán học
“Trong Học Kỳ này về Toán, em rất thích học về hàng số và thời gian. Tôi biết làm thế
nào để biết thời gian, giống như nếu nó là hai giờ rưỡi, tôi biết các cây kim đồng hồ
sẽ đi về đâu.” (Lớp 4)
“Khi chúng tôi đang làm bài Toán và tôi không biết phải làm gì và tôi đã nhờ giáo viên
giúp đỡ và sau đó tôi hoàn thành nó” (Lớp 4)
“Tôi rất thích học các cách đếm khác nhau. Tôi cũng thích tạo dãy số của riêng
mình. "
(Lớp 1)
Tư duy phản biện & sáng tạo
“Trong giờ Tóan tôi có sự sáng tạo. Tôi
sử dụng tư duy sáng tạo của mình để tìm
hiểu về các hình dạng khác nhau và vẽ
chúng ”. (Lớp 1)
"Tôi sáng tạo khi tôi vẽ." (Lớp 1)
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Cá nhân & Xã hội
“Một trong những mục tiêu mà tôi đã đạt được trong năm nay là hoàn thành hầu hết công việc
của mình và tôi đã đạt được điều này”. (Lớp 4)
“3 điểm mạnh hàng đầu của tôi là Yêu thích học hỏi, Tinh thần và Sáng tạo” (Lớp 2)
“Một thành viên tốt trong nhóm là khi tôi chia sẻ với những người khác”
OzAsia Shibori Dye Workshop
Truc Truong (Con gái của cô Hồng) đã thực hiện rất tốt việc giảng dạy quy trình này với kết
quả tuyệt vời. Nếu quan sát kỹ các em làm việc với Trúc, có thể thấy sự tập trung và gắn bó
với việc học của các em.

Chúc quí vị và gia đình có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ vào cuối tuần
tới và rất mong được gặp lại quí vị trong Học Kỳ 3.
Kerry White
Hiệu Trưởng
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Holy Family Catholic School

Trường Xuất Sắc của Apple

Parafield Gardens, Adelaide, South Australia

The Holy Family Vision & Story
At Holy Family the learner is at the heart of everything we do. Our school is committed to preparing our learners with
the skills and knowledge to contribute to entities far bigger than themselves. We are active participants in our local
community, our country and our world. Our three pillars are Pedagogy, Catholic Identity and Ecological Conversion.
Our guiding three values are Positive Emotion, Sharing and Support. We aim to build the capacity of all our learners.
We focus on how children learn and provide them with the resources to flourish. We have exciting spaces for
technology integration including the Fish Farm, Multi-Interdisciplinary Learning Area, Music and Multimedia space
for Virtual Reality, Podcasting and Green Screen filming and a new Maker’s Space in our Curiosity Library building.

Vision

Learning

We strive teachers and
students to redefine
learning using technology to
enhance their creativity.

Everyday students and
teachers use Apple
technology to actively engage
in authentic learning.

95%

of staff are certified as
Apple Teachers

73%
of students currently
have a school provided
MacBook Air device

Demographics
560 students
45 teaching staﬀ
Private Catholic School
ELC (18 months to Year 6)

Apple products
and services

Success

What’s next

Teachers are developing
their pedagogy to improve
student engagement and
learning improvement.

Moving forward with a
whole school culture of
redefinition.

96%
of students outlined their
laptop helps their
learning

94%

of students outlined their
laptop helps them to
share learning in new
ways
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Students from Year 2 - 6
are each quipped with
MacBook Air provided by
the school.

Each teacher is
equipped with a
MacBook Air and iPad.

Each classroom is
equipped with 3 screens
connected to Apple TV

HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL | ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA

Vision

Staﬀ Survey - Yes

At Holy Family we strive for our students to develop ICT capabilities to
eﬀectively use whilst accessing, creating and communicating
information and ideas in all learning area at school and in their lives
beyond school. The SAMR (Substitution, Augmentation, Modification
& Redefinition) framework provides the guide for our school to use
technology with the focus on implementing new ways to create, share
and document learning. During staﬀ meetings the school vision of
redefinition is shared and explore with teachers continually sharing
their best practice of how they redefine learning for the creation of
new tasks that weren’t previously imagined. The staﬀ and students
collaborated to create a TV advertisement to outline the school vision:
School Vision Video

Staﬀ Survey - No

9%
12%
Tech has increased growth in learning

Title
Tech enables more personalised learning
Ssd

43%

Tech enables collaboration and teamwork

36%

Tech assists students to think critically

Legend
Legend

Legend
0

4.5Legend
9

13.5

Success
The school reviewed equitable access for all students to have access to
laptops. The school then introduced laptops for all students from Year 2
- 6 having a device to enhance their learning which has ensured
success to take learning to new levels. In 2020, we connected with
Apple Distinguished Schools in America and Japan to share in
purposeful learning. EPiC Elementary in Missouri worked on a
collaborative project with our school to make pouches for the animals
effected by the Australian bushfires (See link: Global Collaboration).
During the COVID-19 outbreak in 2020, many students were learning at
home so the school created a Continuous Learning Plan. (See link:
Continuous Learning Plan). The school used Pages to create the ‘Holy

Learning
Everyday students and teachers use Apple Technology to actively
engage in deep and authentic learning experiences. In Arts our teachers
have guided lessons for students creating digital pieces using the Fire
Alpaca application to create layers and redefined shapes (See link: Fire
Alpaca Learning). The students used the school’s Virtual Reality
headsets connected to iMac resources to explore virtual excursions
using google maps aerial and street views (See link: VR Learning). In
Mathematics, our students used their laptops to design and create
templates to draw shapes to make their creations with a 3D pen (See
link: 3D Pen Learning). The students used Quiver to turn their 2D Art
into a 3D dimensional moving creation using Augmented Reality on iPad
(See link: Quiver learning). The students used iPads to create reflective
holograms in Science (See link: Hologram learning). Our teachers used
our new Green Screen space in our new Music and Multimedia centre to
create online fitness workouts for the students and families to
access from the school blogs (See link: Fitness Video). The students at
Holy Family have learnt to code using Ozobots, Swift Playgrounds and
Maker’s Empire and then connected this to their narrative learning in
Literacy (See link: Learning Video). Students used Keynote and
GarageBand to create their own Podcasts for the first time. The leaders
presented a ‘how to podcast’ session for staff to then teach to their
students.

Family Writes’ publication to share written language every fortnight
with the whole school community. (See link: Holy Family Writes Link).
Each year the Upper Primary classes create a Graduation iBook to
celebrate their learning (See link: Holy Family Graduation iBook ). The
school student population was surveyed about the impact of their
laptops on their learning. The results showed that 99% of students
answered ‘YES’ to the questions that their laptop helps them to be
creative in their learning.

What’s next
At Holy Family our next step is to continue the journey of ‘redefinition’
involving leaders, IT staff and teachers to continually improve the
practices to use technology to redefine learning and create new
opportunities for students. Our school will be working with Paul
Hamilton (Using Technology Better) in the second half of 2021 to spark
new ideas and ways for all staff to effectively redefine and enhance
learning using technology.

Additional Links
• Our website outlines our vision: Vision
• Our Classblogs share everyday learning: Learning Blogs
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Spring
Fa i r

Chúa Nhật 17 Tháng Mười 2021
Tại trường Công giáo Holy Family
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens 5107
Bạn có làm gì tinh xảo không? Bạn có một doanh nghiệp nhỏ tại nhà?
Nếu đây là bạn, chúng tôi muốn mời bạn tổ chức một gian hàng tại Hội Chợ Xuân hàng năm của
chúng tôi.
Các đơn có sẵn từ văn phòng chính của chúng tôi và các trang tiếp theo. Thanh toán chi phí có thể
được thực hiện tại văn phòng trường, qua điện thoại hoặc cheque.
Theo dõi nơinày để biết những ngày gây quỹ đặc biệt diễn ra trong Học kỳ 3
Ví dụ: mang theo một túi kẹo
Thành thật Cảm ơn
Nhóm Tổ Chức Hội Xuân

Cuộc họp lần tới:

Thứ Ba 27 Tháng Bảy 2021
Lúc 6.30 tối tại Phòng Nhân Viên
***Chào đón mọi người!***
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2021 Spring Fair
To Whom it May Concern,

GửiWe
đến
Những
Aienquiry
quan tâm,
refer
to your
regarding our Spring fair, which is being held on Sunday 17 October
2021 between 11am and 8pm at:

Chúng tôi đề cập đến những thắc mắc của quí vị về Hội Xuân của chúng tôi, được tổ chức
Family Catholic School
vào Chúa Nhật 17 Tháng MườiHoly
2021
từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại:
71 Shepherdson Road
PARAFIELD GARDENS SA 5107

Trường Công giáo Holy Family
For your information, please note the
following:
71 Shepherdson
Road
PARAFIELD GARDENS SA 5107

Goods being sold at our fair must be of a non-violent and appropriate nature, and
accordingly, a listing of items that you would plan to sell at the fair is required on the
biếtregistration
thông tin của
quíItems
vị, xin
lòng
ý những điều
sau:
form.
notvui
listed
on lưu
the registration
form
may be banned, depending on
their nature.

•

Để

• Hàng hóa được bán tại hội chợ của chúng tôi phải có tính chất không bạo động và phù hợp,
• đó,
Handmade,
Homemade,
Craft
Stalls,
and Promotional
Stands
booked
on a
và do
cần có danh
sách các mặt
hàng
màPop
quíups
vị định
bán tại hội chợ
trênare
mẫu
đăng ký.
first-in first-served basis and will only be confirmed upon receipt of the registration form
Các mục không được liệt kê trong mẫu đăng ký có thể bị cấm, tùy thuộc vào tính chất của
and appropriate payment.
chúng.
We accept payment by cash, EFTPOS or cheque (made out to “Holy Family Catholic

School”).
note
the
officethủ
is open
to 4pm
Friday.
• Thủ công
bằng Please
tay, hàng
làm
tạischool
nhà, quầy
công,from
Pop8am
ups và
QuầyMonday
Quảng to
Cáo
được
trên cơ sở được đặt trước và ai đến trước được phục vụ trước và sẽ chỉ được xác nhận khi
• Trestles will be set up in the Multi-purpose Hall. – You are unable to supply own tables
nhận
được mẫu đăng ký và khoản thanh toán thích hợp. Chúng tôi chấp nhận thanh toán
bằng
mặt,
EFTPOS hoặc
cheque
(được
Catholic
School”). Xin
• tiền
Cost
to participate
in the
Craft Fair
is: gửi
$30cho
per“Holy
site ( Family
Trestle size
3.1m/10ft)
lưu ý rằng văn phòng trường mở cửa từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
•

If electricity is required, this needs to be marked accordingly on the registration form.

• Các gian hàng sẽ được dựng trong Hội trường Đa Năng. – Quí vị không thể cung cấp các
up from 9.30am (no admittance prior to this time).
bànSetriêng
của mình.
Please contact Holy Family Catholic School for further information.

• Chi phí tham gia Craft Fair là: $30 cho mỗi trang gian hàng (Bàn cở 3,1m / 10ft)
• Nếu yêu cầu sử dụng điện, điều này cần được đánh dấu phù hợp trên mẫu đăng ký.
SắpRos
xếp
gian hàng từ 9:30 sáng (không nhận trước thời gian này).
Maguire,
XinHoly
vuiFamily
lòng liên
hệ Trường
Catholic
SchoolCông Giáo Holy Family để biết thêm thông tin.
Ros Maguire,
Trường Công Giáo Holy Family

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

Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu - Tuần 9 Học Kỳ 2

HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL
SPRING FAIR – CRAFT EXPO REGISTRATION FORM
Contact Name:
________________________________________________________________________________
Stall Name (for sign - if applicable):
________________________________________________________________________________
Contact Number:

____________________________

Mailing Address:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Email
Address:_______________________________________________________________________
Description of Items for Sale:

Additional Stall Requirements:

Trestles 1 r

2 r

Chairs: 1 r 2 r

Electricity: Yes r No r

Payment Method:
Cheque

r

Money Order

r

r

Cash
(at School Office)

r

Credit Card
(at School Office or
telephone)
Please return to: Craft Stall Convenor, Holy Family Catholic School, 71 Shepherdson Road,
Parafield Gardens SA 5107
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OPEN
DAY

NGÀY MỞ CỬA
THAM QUAN
TRƯỜNG
Thursday
July Bảy
Thứ
Năm 11Tháng
& &
Saturday
July Bảy
Thứ
Bảy 33Tháng
at 11am
Lúc
11 giờ sáng

register
or phone
8250
6616
HãyClick
nhấntovào
đây đăng
ký hoặc
gọi
số 8250 6616
FREE Tuition
forPHÍ
terms
KHÔNG
TÍNHFee
HỌC
cho
and3 4vàfor
students
Học3 Kỳ
4 dành
cho học
commencing
sinh bắt đầuReception
học Lớp in
Receptionterm
trong3Học Kỳ 3

* Hãy ghi danh ngay hôm nay cho các Lớp
•Reception
Enrol today
for 6vacancies Reception - Year 6
- Lớp
*•Học
Phí phải all-inclusive
chăng, bao gồm
không có chi
Affordable,
fees,tất
nocả,
hidden

phí
ẩn
costs
*•Hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp
Support for low-income families
* Chương trình máy tính xách tay đã bao gồm trong
• Laptop program included in school fees
học phí
•
FishCá
farm
and Aquaponics
* Trại
và Nuôi
Trồng Thủy Sản
•
Alive
Early
Learning
Centre
for trẻ
* Trung Tâm Học tập Mầm
Non co-located
Alive dành cho
children
6 months
5 years
em
từ 6 tháng
đến 5to
tuổi
Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu - Tuần 9 Học Kỳ 2

FROM THE APRIM
Thứ Ba, ngày 29 tháng Sáu, Giáo Hội mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô.
Hai vị Thánh này đã định hình Giáo Hội Thiên Chúa Giáo trong những năm đầu
tiên và xây dựng nền tảng cho Giáo hội Công giáo ngày nay.
Phi-e-rơ được đặt tên bởi Chúa Giê-xu. Tên của ông có nghĩa là sỏi hoặc đá.
Điều này có ý nghĩa to lớn đối với người dân xứ Giu-đê, những người có thể
nhìn xung quanh và thấy một bên là những tảng đá vững chắc, và một bên là
những cồn cát dịch chuyển bị gió thổi bay. Nơi Phi-e-rơ, Chúa Giê-su đã ban
cho Hội Thánh một nhà lãnh đạo vững chắc.
PhaoLô đầu tiên cố gắng ngăn chặn sự truyền bá của Cơ Đốc giáo bằng cách
bắt giữ những người theo đạo Cơ Đốc và tống họ vào tù. Rồi sau khi ông bị ngã
ngựa, ông bị mù bởi một ánh sáng, nơi đó một giọng nói cất lên hỏi ông tại sao
ông lại bức hại Giáo Hội. Sau đó, trong một khải tượng, ông biết được rằng
Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, và những kẻ làm hại môn đồ của Ngài sẽ làm hại
Chúa Giê-su. Phao-lô đã dành phần đời còn lại của mình để rao giảng phúc âm
của Chúa Giê-su.
Họ đã chết như những Tử đạo dưới thời Nero từ năm 64 đến năm 67
sau Công Nguyên.

Michael
Urdanoff Holy Family APRIM
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HỌC KỲ 2
SEMESTER 1 REPORTS

Thứ Hai 28 Tháng Sáu sẽ email về cho Phụ Huynh

SACPSSA NETBALL CARNIVAL

Thứ Năm 1 Tháng Bảy***Lớp 3-6***

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ 2

Thứ Năm 1 Tháng Bảy

HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ

Thứ Sáu 2 Tháng Bảy (Đăng Ký Trung tâm OSHC)

HỌC KỲ 3
NGÀY ĐẦU CỦA HỌC KỲ 3

Thứ Hai 19 Tháng Bảy (bắt đầu lúc 8.50 sáng)

NGÀY THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG

Thứ Sáu 23 Tháng Bảy (chào đón Phụ Huynh)

Assemblies
Học Kỳ 2
Tuần 10

Presenting
Music
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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
Holy Family OSHC or “Centre”

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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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC
Đồng phục mùa đông là bắt buộc cho Học Kỳ
2 và 3 và hiện đã có sẵn tại Phòng Đồng Phục.
Đồng Phục mùa đông như sau:
NỮ SINH:
Pinafore - Áo đầm có yếm (Reception tới lớp 4);
Váy ngắn (Lớp 5 & 6);
Áo sơ mi màu kem có phù hiệu của Holy Family;
Cà vạt;
Áo lạnh thun đỏ có phù hiệu Holy Family
Vớ đen cao tới đầu gối hoặc vớ đen cao đến thắt
lưng.
NAM SINH:
Quần tây đen dài có phù hiệu Holy
Family;
Áo sơ mi dài tay sọc của Holy Family;
Cà vạt;
Áo lạnh thun đỏ có phù hiệu Holy

Xin lưu ý Cửa Hàng Đồng
Phục sẽ không mở cửa trong
kỳ nghỉ học của Tháng Bảy

Family;
Vớ đen với sọc của HolyFamily.
THỂ THAO: (Nam và Nữ)
Quần trackpants của Holy Family;
Áo có giây kéo của Holy Family (không bắt buộc)
Áo thun có sọc của Holy Family;
Vớ trắng thể thao có sọc của Holy Family.
Đồng phục cũ
Chỉ những bộ đồng phục trong tình trạng tốt, mới được chấp nhận bán tại Shop Đồng Phục. Các mặt
hàng bị ố vàng, đánh dấu, rách nát, chắp vá, sờn, phai màu hoặc hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào
đều không được chấp nhận bán. Bất kỳ mặt hàng nào không phù hợp để bán sẽ được xử lý hoặc cung
cấp cho ban tiếp nhận học sinh nếu phù hợp.

A

GIỜ

M

Ử
ỞC

Thứ
Monday
Hai --8.30
8.30am
đếnto
9.30
9.30am
sáng
Thứ
Wednesday
Tư - 2.30
- 2.30pm
trưa đếnto3.30
3.30pm
trưa
Thứ
Thursday
Năm -- 8.30
8.30am
đếnto9.30
9.30am
sáng
Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu - Tuần 9 Học Kỳ 2

Môi Trường Ngoài Trời
Và Chơi Thiên Nhiên

Tại Trung Tâm Mẫu Giáo Công Giáo Alive , một trong những Mục tiêu Cải thiện Chất lượng của
chúng tôi cho năm 2021 là tái phát triển môi trường học tập ngoài trời của chúng tôi. Trong vài
tháng, chúng tôi đã tham gia vào một quá trình với toàn bộ cộng đồng của mình để thiết kế môi
trường ngoài trời mới của chúng tôi với sự hỗ trợ của ‘Climbing Tree’ và một tổ chức bên ngoài
khác chuyên về Vui chơi Thiên nhiên và Tư vấn Bền vững.
Tầm nhìn của chúng tôi đối với môi trường học tập ngoài trời của chúng tôi
Chúng tôi rất quan tâm đến sức khỏe của trẻ em, nhân viên và phụ huynh, đồng thời cung cấp các
cơ hội và môi trường thúc đẩy sự sáng tạo và trí tò mò bẩm sinh của trẻ em.
Chúng tôi muốn môi trường ngoài trời của chúng tôi là nơi học tập hỗ trợ trẻ em tự hỏi, đưa ra giả
thuyết, khám phá, thử nghiệm, kiểm tra và sáng tạo. Những môi trường này cũng phải phản ánh văn
hóa, sở thích và giá trị của con em chúng ta và cộng đồng của chúng ta.
Chúng tôi tin rằng trẻ em học hỏi lẫn nhau ở mọi lứa tuổi. Chúng tôi muốn có một không gian ngoài
trời an toàn hỗ trợ những học viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi và cũng hòa nhập vào toàn bộ môi
trường ngoài trời, mang đến cơ hội hợp tác, cộng đồng và sự cố vấn.
Tầm quan trọng của giáo dục ngoài trời và vui chơi thiên nhiên
Alive thừa nhận và đánh giá cao nhiều lợi ích của giáo dục ngoài trời và vui chơi thiên nhiên đối
với việc học tập và phát triển của trẻ em, bao gồm:
• Phát triển thể chất bao gồm các kỹ năng vận động thô, phối hợp tay mắt, tăng cường vận động /
hoạt động thể chất
• Phát triển xã hội bao gồm cải thiện xã hội hóa, giải quyết vấn đề, tự điều chỉnh, sáng tạo, tự tin,
hợp tác đánh giá rủi ro và thách thức, bền bỉ và khả năng phục hồi
• Phát triển giác quan bao gồm tương tác với các yếu
tố tự nhiên như đá, sỏi, cát, nước, bụi bẩn, khúc gỗ,
v.v. bằng các giác quan như thị giác, xúc giác, thính
giác, khứu giác.
• Phát triển tinh thần bao gồm sự hiểu biết và quan
tâm đến môi trường cũng như sự sáng tạo của Đức
Chúa Trời
• Phát triển nhận thức bao gồm giải quyết vấn đề, thử
và sai, biểu tượng chơi, sáng tạo và trí tưởng tượng.
• Tăng phúc lợi tổng thể.
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Bao gồm tiếng nói và quan điểm của cộng đồng của chúng tôi
Chúng tôi cam kết đưa tiếng nói và quan điểm của tất cả các thành viên trong cộng đồng của
chúng tôi bao gồm nhân viên, trẻ em, phụ huynh và nhà trường vào các dự án của chúng tôi.
Trong vài tháng, nhân viên của chúng tôi đã quan sát cách trẻ em tham gia, tương tác và chơi
trong môi trường ngoài trời hiện tại của chúng tôi và phản hồi này đã được sử dụng để thông
báo cho nhân viên quan điểm về những gì cần thiết trong quá trình tái phát triển ngoài trời
của chúng tôi. Điêu nay bao gôm:
• Không gian ăn uống ngoài trời
• Hầm cát lớn hơn
• Đường nước có máy bơm
• Đất mùn cát / hố bùn với bếp bùn
• Cơ hội leo núi và dây leo
• Khung xích đu với các tùy chọn khác nhau các loại xích
đu ví dụ: vòng tròn, pod, v.v.
• Cubby / tepee - không gian nhỏ hơn
• Một không gian với nơi đốt lửa
• Không gian chơi cho các bộ phận rời
• Vườn / luống rau có trang trại nuôi giun và ủ phân
• Các gò cỏ (bề mặt không bằng phẳng)
Ở trường mẫu giáo của chúng tôi, trẻ em đã tham gia vào một dự án tìm hiểu để thiết kế các
yếu tố của không gian vui chơi ngoài trời mới của chúng tôi. Trẻ em chia sẻ ý tưởng, suy nghĩ
và mong muốn của mình về không gian và trao đổi điều này thông qua vẽ, tạo bản đồ và mô
hình 3D bằng đất sét và Lego. Họ cũng tiến hành đánh giá rủi ro, suy nghĩ nghiêm túc và
phản ánh các yếu tố trong thiết kế của họ. Ý tưởng của trẻ em về môi trường ngoài trời của
chúng tôi bao gồm:
• Cầu tuột hình rồng (Elden)
• Vườn hoa (Riya)
• Cầu vồng bên ngoài tòa nhà dành cho em bé (Mariam)
• Thác nước (Riley)
• Một con sông gần đỉnh đá (Konrad)
• Một cái ao (Lorenzo và Jordan)
• Trái tim yêu (Mishka)
• Một bông hoa biết nói (Esther)
• Nhà hàng và xích đu (Jasmin)
• Nhà bếp (Sebastian, Vanessa)
Tại cuộc họp Nhóm Tham Gia của Phụ Huynh gần đây của chúng tôi, phụ huynh đã thảo luận

về những gì họ đánh giá cao về việc học tập ngoài trời bao gồm:
• Cơ hội phát triển vận động thô, ví dụ: leo, treo, đu, trượt
• Cơ hội cho rủi ro và thách thức
• Cơ hội chơi sáng tạo và giàu trí tưởng tượng
• Cơ hội học hỏi từ những người khác
• Cơ hội tương tác với các yếu tố tự nhiên
• Cơ hội tìm hiểu về tính bền vững và cách chăm sóc môi trường của chúng ta.
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Khái niệm và thiết kế
Trèo Cây đã sử dụng ý tưởng và quan điểm của cộng đồng để thiết kế ý tưởng sau cho môi trường
học tập ngoài trời của chúng tôi. Một nhà tư vấn bên ngoài khác cũng đang chuẩn bị một ý tưởng
thiết kế sẽ trải qua quá trình xem xét, cùng với ý tưởng từ Climbing Tree. Tùy thuộc vào sự phê
duyệt và ngân sách, chúng tôi hy vọng sẽ sớm bắt đầu quá trình xây dựng với ngày hoàn thành dự
kiến là đầu năm 2022. Đây là một sự phát triển rất thú vị của cộng đồng học tập ban đầu của chúng
tôi và sẽ cung cấp nhiều cơ hội và kinh nghiệm học tập phong phú, có ý nghĩa cho tất cả học viên
tại Trung Tâm Mẫu Giáo Alive.
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CANTEEN
QKR - Tài khoản Canteen, Đơn Đặt Hàng muộn CHỈ được sử dụng cho những mục
đích đó.
CHI TRẢ TIỀN - CHỈ xử dụng bằng TIỀN MẶT.
Cám ơn sự hợp tác và thông hiểu của quí vị.
Liên kết cho ban giá - Term 2 & 3 Price List

Trung Tâm Giữ Trẻ Ngoài Giờ

Nếu quí vị cần đăng ký cho con em mình vào Trung Tâm Giữ Trẻ Ngoài Giờ OSHC quí
vị có thể gửi email đến bookings2@holyfamily.catholic.edu.au.
Xin chắc rằng quí vị điền BSC hoặc ASC, các ngày quí vị chọn, ngày bắt đầu và tên họ
của con em quí vị.
Một ví dụ có thể nằm trong dòng chủ đề - ASC Booking Friday 30/04/21 - Jo Bloggs
BSC = Trước giờ học
ASC = Sau giờ học
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PARISH VISION:

Parish website: https://salcath.org.au

http://salcath.freehostia.com
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27 Tháng
Sáu
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ChúathNhật 13 trong Thời Giờ Thông Thường- Năm B

WEEKLY NEWSLETTER OF
SALISBURY CATHOLIC PARISH

13 Sunday in Ordinary Time - Year B

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:
Centre:

(no booking needed)

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

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

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
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a covenant
of faithful
with
those
him- Đức
and obey
commandments5keeps
Tôi đã
nói: 'Giê-hô-va,
Đứclove
Chúa
Trời
củawho
thiênlove
đàng
Chúahis
Trời
vĩ đại và đáng kính
sợ,
Đấngear
giữbe
một
giao ước
về your
tình yêu
trung
thành
với những
ai yêu
mến ngài
và tuân
theo
let your
attentive
and
eyes
open,
to listen
to your
servant's
prayer,
which
các
điều
rănto
của
ngài-6
hãy để
tai bạn
chăm chú
và mắt
bạn mởthe
, để
lắng ngheI admit
lời cầuthe
I now
offer
you
day and
night
on behalf
of your
servants
Israelites.
nguyện
củaIsraelites,
tôi tớ ngươi,
màwe
bây
giờcommitted
ta xin thay against
mặt dânyou.
Y-sơ-ra-ên
màmy
ta dâng
choHouse
ngươi
sins of the
which
have
Both I and
father's
cả ngày lẫn đêm.
Ta thừa nhận tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên mà chúng ta đã phạm cùng các
7
have sinned;
weNhà
have
acted
wickedly
towards
you bytôi
notđãkeeping
the commandments
ngươi.
Cả tôi và
của
cha very
tôi đều
đã phạm
tội; 7 chúng
hành động
rất gian ác đối,
lawsbạn
andbằng
rulings
which
youtuân
enjoined
onđiều
yourrăn,
servant
Moses.
với
cách
không
giữ các
luật pháp
và quy tắc mà bạn đã ban cho tôi
8 Remember,
tớ
của bạn là Môi-se.
8 Hãy
rằng, tôi
cầu you
xin bạn,
lời hứamade
mà bạn
long trọng
đã hứa với
I beg you,
thenhớ
promise
which
solemnly
to your
servant
9 but
Môi-se,
của
bạn,
"Nếu bạnI shall
bất trung,
tôi sẽ
tán bạn
các dân
tộc;
9 nhưng
Moses, tôi
"If tớ
you
are
unfaithful,
scatter
youphân
among
the giữa
peoples;
if you
come
nếu bạn trở lại với tôi, giữ các điều răn của tôi và thực hành chúng, mặc dù những kẻ đã bị
back
to
me
and
keep
my
commandments
and
practise
them,
even
though
those
who
đày ở tận cùng trời, ta sẽ thu thập họ từ đó và đem họ trở về nơi mà ta đã chọn làm nơi ở
havetên
been
attôi
thetớvery
I shall
them
from
there
cho
của banished
ta. " 10 Vì are
họ là
của sky's
ngươi,end,
là dân
của gather
ngươi, là
kẻ mà
ngươi
đãand
dùng
bring them
themạnh
placemẽ
which
I have
chosen
as a dwelling-place for my name."
quyền
năng back
và bàntotay
mà cứu
chuộc.
'
10 Since they are your servants, your people, whom you have redeemed with your mighty
Trích dẫn từ: "Cầu nguyện là vũ khí tốt nhất mà chúng ta sở hữu. Đó là chìa khóa mở trái
power and strong hand.’
tim của Chúa ”. San Pio de Pietrelcina.
(Còn
tiếp)
AQuote:
”Prayer is the best weapon we possess. It is the key that opens the heart of God.”
Cha Phanxicô

de Pietrelcina.

(To be continued)
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San Pio

Fr Francis

Vacation Care OSHC
Từ
5 -CATHOLIC
16
THÁNG
JULY
5th
- 16th BẢY SCHOOL
HOLY FAMILY
XIN CARE
ĐĂNG
KÝ
tại
OSHC th July)
PLEASE
BOOK
atth
OSHC
VaCATION
(5
July-16

ĐĂNG KÝ thì
RẤT
CẦN THIẾT
BOOKINGS
are
ESSENTIAL

MONDAY
5th July

TUESDAY
6th July

DAYTONA WILL BE ARRIVING JOIN US FOR A SOCCER
FOR THE WEEK
TABLE COMPETITION

LET’S GET CREATIVE WITH

SPONGE PAINTING

BOTTLE FLIP
COMPETITION

WEDNESDAY
7th July
WE WILL BE MAKING

FRUITLOOP NECKLACES

OUR COOKING ACTIVITY
WILL BE

THURSDAY
8th July

FRIDAY
9th July

OUR CRAFT ACTIVITIES WILL
BE FOIL ART CREATIONS

EXCURSION DAY
‘SPIRIT UNTAMED’

BEADED LOOMBANDS

PIGS IN BLANKETS

WE WILL OFFER SALAD
SANDWICHES FOR LUNCH

Travelling to Gawler
Cinemas at 11am and
returning at 2.30pm
$4 popcorn & drink deal
(optional)

NO EXTRA SPENDING
MONEY
MONDAY
12th JULY
JOIN US FOR A CONNECT

FOUR COMPETITION

TUESDAY
13th July
JUMPING CASTLE
ARRIVING

DODGEBALL

JOIN US FOR A CREATIVE

CLAY COMPETITION

THURSDAY
15th July

FRIDAY
16th July

MOVIE
POPCORN &
PYJAMA DAY

EXCURSION DAY

‘SPACE JAM’

WE WILL BE MAKING
OUR COOKING ACTIVITY
WILL BE SALTANA &
CINNAMON SCONES

COLOURING
COMPETITION

WEDNESDAY
14th July

INDIGENOUS
JEWELLERY

DREAM TIME
STORIES

Travelling to Gawler
Cinemas at 11am and
returning at 2.30pm
$4 popcorn & drink deal
(optional)

NO EXTRA SPENDING
MONEY
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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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Thomas More College presents
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PARA DISTRICTS – GIRLS SOCCER TEAM 2021

Selection trials for interested Year 6 and Year 7 GIRLS for the Para Districts District
Soccer Team to compete at the State Championships.
Please note this year there are two separate Championships. A Year 6 Only team and a
Year 7 Only Team, competing on different dates.
2021 Championship dates and venue
Year 7 Carnival
Wednesday 11 to Friday 13 August – Metro Districts
Year 6 Carnival
Monday 30 August to Wednesday 1 September – All Districts
Barratt Reserve, West Beach

Interested Players must register online for trials via the link provided.

http://bit.ly/ParaDistrictsNominations2021
The Teams will be coached by Chris Siaterlis. The cost if selected will be $105 ($10
discount applies for school card holders). Parents will need to arrange transport for
their own child to and from Barratt Reserve each day.
Trial Details
Dates: Wednesdays. 2nd June, 9th June, 16th June.
Time: 4pm – 5pm
Venue: Settlers Farm Campus R-7 Oval , 23 Barassi St, Paralowie.

Please Contact Christopher.siaterlis161@schools.sa.edu.au if you wish to be considered and
can’t make the first trial.
Kind Regards,
Shaun Clifton
Para Districts Convenor
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PARA DISTRICTS – BOYS SOCCER TEAM 2021

Selection trials for interested Year 6 and Year 7 BOYS for the Para Districts District
Soccer Team to compete at the State Championships.
Please note this year there are two separate Championships. A Year 6 Only team and a
Year 7 Only Team, competing on different dates.
2021 Championship dates and venue
Year 7 Carnival
Wednesday 11 to Friday 13 August – Metro Districts
Year 6 Carnival
Monday 30 August to Wednesday 1 September – All Districts
Barratt Reserve, West Beach

Interested Players must register online for trials via the link provided.

http://bit.ly/ParaDistrictsNominations2021
The Teams will be coached by Karl Ebert. The cost if selected will be $105 ($10
discount applies for school card holders). Parents will need to arrange transport for
their own child to and from Barratt Reserve each day.
Trial Details
Dates: Tuesdays. 1st June, 8th, 15th.
Time: 4pm – 5pm
Venue: Parafield Gardens High School (Oval) , Shepherdson Rd, Parafield Gardens

Please Contact undefined karl.ebert246@schools.sa.edu.au- if you wish to be considered
and can’t make the first trial.
Kind Regards,
Shaun Clifton
Para Districts Convenor
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