Kính gửi các Gia Đình, Nhân Viên và Học Sinh,
Khi các em học sinh Lớp 6 ghi danh để bắt đầu học lớp Reception, hoặc một trong những năm tiếp theo,
chúng tôi muốn các em phát triển trở thành những học sinh có khả năng phục hồi trong quá trình học tập
của chính mình. Chúng tôi vô cùng tự hào về những thành tích của các em trong các buổi phụng vụ, trong
lớp học, trong các trận đấu thể thao khác nhau và trong cộng đồng.
Họ đã mô tả cho tôi cách họ trở nên quan tâm, chân thành, quan sát người khác, chấp nhận rủi ro, lựa chọn,
suy nghĩ sâu sắc, nhà phân tích, học hỏi, tin tưởng, tự hiểu biết, cộng tác viên, có thể suy luận và tham
khảo, có khả năng tìm ra mọi thứ, tích cực, kiên cường, sẵn sàng và có thể thừa nhận sai lầm. Họ mô tả
trường học của chúng ta là:
• Một trường thân thiện đón tiếp
• Là một mặt trận thống nhất gắn kết với nhau bằng một ngôn ngữ chung
• Học Sinh dẫn đầu
• Độc nhất
• Hòa nhập nền văn hóa của mọi người
• Và hiểu biết về công nghệ
Trong cuộc sống, có những vấn đề lớn và có những vấn đề nhỏ và tại Holy Family, chúng tôi cố gắng dạy
các học sinh của mình cách phân biệt sự khác biệt. Một trong những cách chúng tôi giúp trẻ em ở tất cả các
cấp lớp để đối mặt với các vấn đề xã hội là trao cho các em quyền tự chủ để hướng dẫn việc học của mình.
Năm nay, học sinh toàn trường đã chọn các câu hỏi như:
• Máy ảnh hoạt động như thế nào?
• Mây là gì và chúng hoạt động như thế nào?
• Cơ thể con người hoạt động như thế nào?
• Virus đến từ đâu?
• Ảnh động là gì? và làm thế nào để bạn tạo ra chúng?
Nhìn chung, họ đã phát triển mạnh nhờ cách tiếp cận học tập này vì
• Họ trở thành những người học linh hoạt hơn và hiện có thể thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi
• Quyền tự chủ thu hút họ tham gia vào việc học của họ
• Bạn đã có cơ hội khám phá sở thích của mình
Đôi khi chúng tôi yêu cầu họ cộng tác với những người khác
• Họ học được rằng sự tương tác với những người học khác gần như quan trọng hơn nội
dung của dự án
• Họ học được rằng mọi người đều mang đến một góc nhìn hơi khác nhau về chủ đề…
• Con người hầu hết là sinh vật xã hội và theo thời gian, chúng tôi đã chuyển từ làm việc cùng nhau để tồn
tại để chuyển sang làm việc cùng nhau để cải thiện hiệu năng suất.
Chính nhờ cơ quan và sự cộng tác này, chúng ta đã truyền cho trẻ em những giá trị của trường chúng ta
như:
• Cảm xúc tích cực
• Lòng tin
• Ủng hộ
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Những giá trị này đã trở thành đức tính tốt và chúng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình trong suốt quãng đời
còn lại. Trong trường của chúng tôi, chúng tôi có bốn nhân viên là học sinh cũ của trường chúng tôi và vô số
phụ huynh gửi con cái của họ cũng là học sinh cũ. Một ngày nào đó, các học sinh của chúng ta có thể trở lại
với tư cách là phụ huynh, giáo viên, luật sư, bác sĩ, nhà khoa học NASA, y tá, nhà khoa học thần kinh, kiến
trúc sư, họa sĩ hoạt hình hoặc một số nghề nghiệp khác mà họ có thể tạo ra cho chính mình.
Chúng ta đang ở trong thời kỳ thay đổi lớn, đôi khi chúng ta cần tìm đến các nhà lãnh đạo để giúp chúng ta
hiểu những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Trong thời điểm xã hội phải giãn cách này, Đức Thánh Cha
Phanxicô gợi ý rằng chúng ta nên yêu thương những người xa cách chúng ta nhiều như chúng ta yêu những
người thân thiết với chúng ta.
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta nhận ra những điểm chung mà chúng ta có. Ngài kêu gọi mọi
người, mọi truyền thống đức tin, mọi nền văn hóa. Tất cả chúng ta đều là dân của Chúa.
• Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ lịch sử
• Tài nguyên trên trái đất là hữu hạn chứ không phải vô hạn
• Quyền con người là bất khả xâm phạm, chúng ta không được cô lập hoặc loại bỏ mọi người
• Người nhập cư đóng góp rất nhiều cho các xã hội mà họ tham gia
• Kết nối kỹ thuật số có thể là một công cụ tuyệt vời nhưng phải được sử dụng một cách khôn ngoan.
Chúng ta không được đặt nhu cầu cá nhân lên trên toàn thể nhân loại. Mối quan tâm của chúng ta đối với
hạnh phúc và thịnh vượng của cá nhân chúng ta không nên hạn chế chúng ta nhìn thấy sự giàu có và vẻ đẹp
trong những điều chúng ta có chung với tất cả mọi người.
Chúng ta đang ở trạng thái tốt nhất khi mọi người làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề mà chúng ta
gặp phải. Xung đột sẽ nảy sinh trong quá trình này nhưng có thể được giải quyết thông qua đối thoại và
thương lượng trung thực. "Hòa giải là một hành động cá nhân"
Bạn có nhớ câu chuyện Người Samaritanô nhân hậu không? Đức Thánh Cha Phanxicô coi đó là một ‘tia
sáng’ nhìn sâu vào trải nghiệm hiện tại của chúng ta, ngài tin rằng chúng ta nên mở rộng tình yêu thương mà
chúng ta dành cho gia đình của mình cho những người xa lạ với chúng ta.
Một trong những hậu quả của COVID-19 là mọi người phải rút lui vào chính họ và các cụm ‘an toàn’ của họ.
Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu chúng ta cho phép tình yêu tự bộc phát và lôi kéo người khác đến với
chúng ta trong tinh thần chấp nhận. Chúng t không loại bỏ sự khác biệt, nhưng tôn vinh vẻ đẹp của sự đa
dạng. Chúng ta cần chú ý đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, nghèo khổ hoặc
đau khổ.
Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành.
KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG

Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Hai - Tuần 9 - Học Kỳ 4

Trong năm 2020, ứng viên Tiến sĩ Foteini Pasenidou đã làm việc với cộng đồng Trường Công giáo Holy
Family để hỗ trợ một dự án nghiên cứu phối hợp với Đại học Nam Úc, Đơn vị Giáo dục Tương lai. Nghiên
cứu nhằm tìm hiểu ý kiến và kinh nghiệm của toàn thể cộng đồng trường học (lãnh đạo, nhân viên, giáo
viên, học sinh, phụ huynh / người giám hộ) về kiến trúc của trường học liên quan đến quyền tiếp cận và
tham gia bình đẳng và hòa nhập của học sinh vào cuộc sống học đường.
Cho đến nay, các nhân viên, giáo viên và phụ huynh đã tham gia một cuộc khảo sát trực tuyến, trong khi học
sinh đảm nhận vai trò đồng nghiên cứu để khám phá và xác định các yếu tố cho phép hòa nhập từ kinh
nghiệm của chính họ. Các học sinh của lớp Reception với Cô Katelyn Jessop và Lớp 4 với Cô Emmaline
Matthews sử dụng công nghệ làm công cụ tìm hiểu và học tập, đã chụp ảnh môi trường học của mình để
xác định những địa điểm mà các em cảm thấy được chú ý và cung cấp mô tả tại sao nơi này khiến các em
cảm thấy được chú ý. Tiếp theo là học sinh tạo sách truyện và thuyết trình để minh họa những phát hiện và
đề xuất của họ.

Các phát hiện sơ bộ cung cấp bằng chứng về sự tập trung của trường vào việc thúc đẩy một môi trường
hòa nhập. Học sinh báo cáo rằng các khu vực như trại cá, thư viện, phòng bầu dục và tòa án, phòng giác
quan và các lớp học đôi đã tạo cơ hội cho học sinh tham gia và phát triển toàn diện. Ví dụ, một số học sinh
nhận xét:
‘Tôi cảm thấy được tham gia vào lớp học của mình vì mọi người đề nghị đươc vào nhóm của tôi, tôi
trở lại bằng cách đề nghị họ vào nhóm của tôi, điều này khiến tất cả chúng tôi rất vui, tôi cảm thấy
nhẹ nhàng trong thư viện của lớp (học sinh lớp 4).
‘Tôi sẽ không thay đổi lớp học mình vì hãy nhìn họ, họ đang rất vui.’ (học sinh lớp 4)

Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Hai - Tuần 9 - Học Kỳ 4

‘Tôi cảm thấy mình có thể được giúp đở từ văn phòng, bởi vì mỗi khi tôi cảm thấy bị tổn thương, họ
sẽ nói chuyện với tôi và làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.’ (học sinh lớp 4)
‘tôi cảm thấy được hoà nhập khi chơi ricket với đội mình và với lapto của tôip.’ (học sinh lớp 4)
‘Tôi cảm thấy được hoà nhập trong sân chơi. Bạn có thể làm những điều thú vị và bạn cảm thấy
an toàn.’ (học sinh từ lớp Reception)
‘tôi đã chụp ảnh toàn trường, bởi vì tôi thích ở đây. Tôi ước muốn có sự thay đổi để đến trại cá
nhiều hơn.’ (học sinh từ lớp Reception)
‘Tôi đã chụp các ảnh Tây Ban Nha . Tây Ban Nha bạn có thể chơi và học and learn. (học sinh từ
lớp Reception)

Vào năm 2021, học sinh sẽ được mời tham gia vào một hoạt động thiết kế kiến trúc của trường học hòa
nhập ý tưởng của họ. Kết quả của nghiên cứu này là hỗ trợ việc thiết kế một khuôn khổ hòa nhập cho
toàn trường được gọi là 'Kiến Trúc Trường học'.
Cảm ơn quí vị đã có cơ hội chia sẻ với cộng đồng trường tuyệt vời của mình và đóng góp vào lĩnh vực
nghiên cứu quan trọng thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho tất cả người học.
Nhóm nghiên cứu,
Foteini Pasenidou (MA Giáo dục Đặc biệt & Hòa nhập, Ứng viên Tiến sĩ), Tiến sĩ Deb Price, Tiến sĩ Deb
Green University of South Australia: Education Futures Nghiên cứu về sự tập trung hòa nhập giáo dục và
xã hội (RESI)
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CHO THẤY & KỂ
Người nhận giải thưởng Michael Brown là một học
sinh đã thể hiện khả năng lãnh đạo trong tất cả các
khía cạnh của cuộc sống học đường và đặc biệt xuất
sắc trong lĩnh vực STEM.
Học sinh này đã nhiều lần dẫn đầu các sáng kiến như
lập kế hoạch thành thạo và tổ chức các nhóm sử dụng
nhiều hình thức của ICT, tham gia vào việc cho các
động vật ăn và bảo trì trang trại cá và tham gia Ngày
hội tìm hiểu đánh giá cao gần đây với các nhân viên.
Học sinh này đã thể hiện những kỹ năng đặc biệt trong
lĩnh vực STEM, đặc biệt là trong lĩnh vực toán học và
khoa học, gần đây đã thực hiện một cuộc điều tra về
cách vi rút và đại dịch xảy ra và được quản lý, một chủ
đề thực sự kịp thời cho năm 2020.
Em đã sử dụng công nghệ ICT như Green screen và
infro graphics on key note, các câu hỏi của học sinh
này rất chi tiết, hấp dẫn và nhiều thông tin. Người chiến
thắng giải thưởng Michael Brown là…. Destiny Nguyễn.

Virtual Christmas Carols
You can view the Virtual Carols using this link:

https://www.holyfamily.catholic.edu.au/news-events/virtual-carols/
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NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ & NĂM

Thứ Năm 10 Tháng Mười Hai lúc 3 giờ chiều

NGÀY NHÂN VIÊN HUẤN LUYỆN

Thứ Sáu 11 Tháng Mười Hai

2021
RECEPTIONS & LỚP 1 NHẬP HỌC

Thứ Tư 27 Tháng Giêng (8.50 sáng đến 3 giờ chiều)

LỚP 2 ĐẾN LỚP 6 NHẬP HỌC

Thứ Năm 28 Tháng Giêng (8.50 sáng đến 3 giờ chiều)
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Đồng Phục
mùa hè cần
được mặc
trong Học Kỳ
1 cùng với mũ
của trường.
Đồng phục Nữ
Áo đầm mùa hè của Holy Family
Vớ trắng ngang mắc cá 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 Nam
Áo sơ mi sọc tay ngắn của HF
Vớ đen của HF

Phòng Đồng
Phục CHỈ
nhận qua hẹn.
Xin gọi số
8250 6616 để
làm hẹn.

Giờ Mở Cửa trong Holiday
Thứ Tư 20 Tháng Giêng 2021 - 10 - 2 giờ trưa
Thứ Năm 21 Tháng Giêng 2021 - 10 - 2 giờ trưa
Thứ Hai 25 Tháng Giêng - 8.30 - 9.30 sáng
Thứ Tư 27 Tháng Giêng - 8.30 - 9.30 sáng

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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GIỮ TRẺ HÈ
14 THÁNG MƯỜI HAI - 27 THÁNG GIÊNG 2021
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DỊCH VỤ SẼ ĐÓNG TỪ
THỨ HAI 28 THÁNG MƯỜI HAI ĐẾN THỨ SÁU 8 THÁNG GIÊNG 2021
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CHƯƠNG TRÌNH GIỬ TRẺ HÈ
Liên Lạc:
Điện thoại:
Email:

Jo Allen – Giám Đốc
8258 0293
oshc@holyfamily.catholic.edu.au

Chương trình
* Dịch vụ của chúng tôi hoạt động từ 6.30 sáng đến 6 giờ chiều
* Trẻ em học tại trường và trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi đủ điều kiện tham dự chương trình.
* Đăng ký chỗ phải được thực hiện trước bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký Chăm Cóc Kỳ
Nghỉ và trả lại cho Văn Phòng OSHC.
* Vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp tỷ lệ nhân viên phù hợp.
* Hãy đảm bảo rằng quí vị đã hoàn thành Mẫu Đăng Ký OSHC.
* Hãy đảm bảo rằng tất cả trẻ em được đăng nhập mỗi ngày.
* Hãy đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về thuốc / hỗ trợ sức khỏe phải được thông báo cho
nhân viên với chương trình hỗ trợ về thuốc và / hoặc sức khỏe.
* Chi tiêu tiền sẽ không được yêu cầu trừ khi được nêu là một tùy chọn trong chương trình
Chăm sóc trong Kỳ Nghỉ
* Các hoạt động có kế hoạch bao gồm các chuyến du ngoạn có thể bị hủy trong trường hợp
thời tiết khắc nghiệt hoặc bất kỳ sự kiện nào khác theo quyết định của nhân viên OSHC.
Các bữa ăn
* Hãy đảm bảo rằng con bạn có một giờ giải lao và bữa trưa đóng gói mỗi ngày trừ khi được
quy định trong chương trình
* Vui lòng mang theo một chai nước mỗi ngày
* Chúng tôi yêu cầu mì hoặc bất kỳ bữa trưa nào cần đun nóng hoặc đun sôi nước không
được gửi do chính sách Nhiệm vụ Chăm sóc của chúng tôi.
* Các sản phẩm có chứa các loại hạt không được phép sử dụng trong trường, ví dụ bơ đậu
phộng, Nutella, thanh muesli
Quần Áo / Tài Sản
* Hãy đảm bảo con bạn mặc quần áo phù hợp theo thời tiết và các hoạt động hàng ngày.
* Hãy đảm bảo rằng quần áo được dán nhãn với tên con của bạn để có thể trả lại kịp thời.
* Chúng tôi có chính sách về mũ và kem chống nắng, vui lòng đảm bảo rằng con bạn có mũ
trong học kỳ 1 và 4 và nếu chúng có thể sử dụng kem chống nắng của chúng tôi, vui lòng
cung cấp cho riêng bạn.
Phí chăm sóc cho Chương Trình Hè
Trọn ngày
$ 40 mỗi đứa trẻ

Ngày Tham Quan

$50 mỗi đứa trẻ

Trợ cấp Chăm Sóc Trẻ em
Quí vị có thể đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Em. Thông tin thêm có thể được lấy
từ Văn phòng Hỗ trợ Gia Đình (Family Assistance Office)

Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Hai - Tuần 9 - Học Kỳ 4

BẢNG ĐẶT CHỔ GIỮ TRẺ HÈ
Xin vui lòng điền tên của các học sinh tham dự Sinh Hoạt Hè vào những ngày cần gửi
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TIN TỪ APRIM
Mùa của Giáng Sinh

THÔNG BÁO: THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH 2020

Mùa Giáng Sinh là thời điểm chúng ta ăn mừng những lời hứa
đã được giữ và những lời tiên tri được ứng nghiệm. Trong Mùa
Vọng, chúng ta đọc về lời tiên tri của Ê-sai về Đấng Cứu Rỗi sẽ
được sai đến từ Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này trở thành hiện
thực khi Chúa Giê-su được sinh ra trong chuồng chiên ở
Bethlehem vào ngày Giáng Sinh.
Thông điệp của Thiên sứ cho những người chăn chiên nói lên
một cách tuyệt vời mục đích của việc Đức Chúa Trời gửi con trai
mình, Chúa Giê-su đến Thế Gian. Thiên thần nói với họ, "Đừng
sợ. Ta mang đến cho các ngươi một tin mừng sẽ mang lại niềm
vui lớn cho tất cả muôn dân. Hôm nay trong thành Đa-vít, một
Đấng Cứu Rỗi đã được sinh ra cho các ngươi, Ngài là Đấng
Mê-si, là Chúa. Đây sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi. Các
ngươi sẽ tìm thấy hài nhi được quấn trong những tấm vải và
nằm trong máng cỏ ”. (Lu-ca 2: 8-12.) Thiên sứ mang Tin mừng
đến cho những Người chăn chiên, một nghề nghiệp được giới
lãnh đạo tôn giáo Do Thái giáo ước tính thấp vào thời điểm đó
chứng tỏ rằng Chúa Giê-su đến vì mọi người vì họ là người đầu
tiên truyền bá tin tức về sự ra đời của Chúa Giêsu.
Vì vậy, khi tôi mở quà và ăn nhiều thức ăn vào ngày lễ Giáng
Sinh, tôi cần nhắc nhở bản thân mình về ý nghĩa của lễ Giáng
Sinh và thông điệp về hy vọng và sự cứu rỗi đã được Thiên
Thần công bố và chứng kiến của các Mục đồng mà Chúa Giê-xu
đã đến với tất cả mọi người.

Giáo xứ Salisbury đang nghiêm túc xem xét làm thế nào chúng
tôi có thể đáp ứng những người muốn tham dự Thánh lễ vào
Giáng sinh. Do đó, để phục vụ nhiều người nhất có thể trong khi
tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn COVID-An toàn hiện hành,
chúng tôi đang có kế hoạch tổ chức nhiều Thánh lễ hơn ngoài
lịch trình Giáng sinh truyền thống, như sau:
Ngày 24 Tháng 12 năm 2020 (Christmas Eve)
Nhà thờ St Augustine: 6 giờ tối, 8 giờ tối, 10 giờ tối và
12 giờ khuya
Trung Tâm Thánh Lễ Holy Family: 6 giờ tối, 8 giờ tối
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2020 (Christmas Day)
Nhà thờ St Augustine: 9 giờ sáng (tiếng Anh), 10 giờ 30 sáng
(tiếng Ý), 12 giờ trưa (tiếng Ba Lan)
Trung Tâm Thánh Lễ Holy Family: 10:30 sáng
Chúng tôi cũng có kế hoạch tổ chức Thánh Lễ lúc 6 giờ chiều
(Thánh lễ dành cho trẻ em) tại St Augustine được phát trực tiếp
trên Facebook cho những người không thể tham dự bất kỳ
Thánh lễ nào vào dịp Giáng Sinh. Để quản lý số người tham dự
các Thánh Lễ đã được lên lịch trên. Để mọi người đăng ký trước
mà họ muốn tham dự vào các giờ Thánh Lễ ưa thích của họ, xin
vui lòng gọi đến Văn phòng Giáo Xứ Công Giáo Salisbury theo
số 812582314 để nhận được liên kết đăng ký. Tuần tới chúng tôi
sẽ mở đường dây liên kết để quí vị có thể đăng ký.
Nhóm Giáo Xứ
Cảm Ơn
Cuối cùng, xin cảm ơn toàn thể Trường Holy family và Cộng
Đoàn Giáo Xứ đã động viên và gắn bó với công việc của tôi.
Mến Chúc quí vị một Giáng Sinh & Năm Mới an lành và vui vẻ.
Michael Urdanoff
APRIM

ADVANCE NOTICE: CHRISTMAS MASSES 2020
The Salisbury Parish is seriously considering
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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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Kính gửi các cư dân,
Cảnh sát Nam Úc cam kết ngăn chặn các đám cháy cố ý, liều lĩnh hoặc cẩu thả trong khu
vực địa phương của quí vị.
Hỏa hoạn do hành vi cố ý, liều lĩnh hoặc cẩu thả không chỉ hủy hoại cộng đồng và tài sản
mà còn có khả năng gây tử vong. Cảnh sát Nam Úc cam kết xác định và bắt giữ những
người trong cộng đồng của chúng ta và yêu cầu sự trợ giúp của quí vị.
Nếu quí vị thấy hỏa hoạn, hãy gọi ngay cho Ba Số không (000).
Nếu quí vị thấy bất cứ điều gì đáng ngờ, hãy gọi ngay cho đường dây Hỗ trợ Cảnh sát theo
số 131 444.

Các chi tiết hữu ít cần lưu ý bao gồm:
•
•
•

Vị trí, ví dụ tên đường, đường bên cạnh gần nhất, xác định các mốc, Số nhà
địa chỉ của Bất Động Sản đó, và tên người đứng.
Thông Tin chi tiết về xe , ví dụ bản số xe, số đăng ký xe, kiểu, dáng, màu xe,
và bất kỳ đặc điểm phân bịệt nào (ví dụ, các vết lõm, các hình dán trên xe).
Các đặc điểm như tuổi của họ, giới tính, cân nặng, chiều cao, màu tóc hoặc
quần áo.

Nếu quí vị có bất kỳ thông tin nào về người đang cố tình đốt lửa hoặc tham gia vào hành vi
đốt lửa liều lĩnh hoặc cẩu thả, hãy liên hệ với Crime Stoppers qua số 1800 333 000 hoặc
trực tuyến tại www.sa.crimestoppers.com.au. Quí vị có thể ẩn danh.
Hãy làm việc cùng nhau để giữ an toàn trong mùa cháy rừng.
Trân trọng,
Tanya Leonard
Cảnh Sát Mật Vụ Cao Cấp
Quận phía Bắc 25/11/2020
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Hãy ngăn chận cháy
rừng đang bắt đầu vào
mùa này

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHÀ VÀ
DOANH NGHIỆP
Hỏa hoạn do hành vi cố ý, liều lĩnh hoặc cẩu thả không chỉ phá hủy cộng
đồng và tài sản nhưng có khả năng gây tử vong.
Cảnh sát Nam Úc cam kết xác định và bắt giữ những người cố tình đốt
lửa hoặc tham gia liều lĩnh hoặc cẩu thả hành vi thắp lửa.
Để giúp giữ an toàn cho tài sản của bạn khỏi hỏa hoạn, hãy cân nhắc thực
hiện
những lời khuyên sau:
• Khóa tài sản và phương tiện của bạn mọi lúc.
• Để thùng rác ở khu vực an toàn và thường xuyên bỏ rác.
• Bảo vệ tất cả các vật liệu dễ cháy và nhiên liệu dễ cháy tránh xa tài sản
của bạn.
• Đem các vật liệu và nguyên liệu dễ cháy tránh xa các tài sản của bạn.
• Cửa bên ngoài phải có khoảng trống ít để ngăn các giấy và các vật dụng
dễ cháy được cố tình đẩy vào bên trong nhà của quí vị.
• Duy trì các cây xanh chung quanh nhà của bạn và loại bỏ các loại cây
khô.
• Duy trì hàng rào và lắp đặt hệ thống chiếu sáng an ninh bên ngoài.
• Tiến hành kiểm tra thường xuyên bên ngoài nhà của bạn. Sửa chữa các
hàng rào bị hư hại và loại bỏ các hình vẽ trên tường thường xuyên.
• Tham gia chương trình Neighbourhood Watch “Theo dõi Vùng lân cận tại
địa phương” của bạn để giúp duy trì an toàn cho cộng đồng. Truy cập
www.police.sa.gov.au/nhw để biết thêm thông tin.
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đồn cảnh sát địa phương của bạn
hoặc truy cập www.police.sa.gov.au
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Hãy ngăn chận cháy rừng
đang bắt đầu vào mùa này

PHÒNG NGỪA CHÁY RỪNG LỬA TRẠI
Lửa trại có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và bắt đầu cháy rừng. Quí vị
có thể giúp giữ an toàn cho mọi người bằng cách tuân theo một số quy tắc đơn
giản:
• Kiểm tra với Hội Đồng Thành Phố của quí vị để xem quí vị có th. Đốt loại nhiân liệu
nào, vì một số Hội Đồng chỉ cho phép đốt than.
• Không được phép đốt lửa, kể cả việc nướng và lửa trại trong các khu bảo tồn
rừng, trong khoảng thời gian từ 30 Tháng Mười Một và 30 Tháng Tư hàng năm
hoặc những Ngày Cấm Lửa Hoàn Toàn. Nướng bằng gas có thể được phép trong
một số điều kiện nhất định. Nếu có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với văn phòng Bảo
Tồn Lâm Nghiệp có liên quan.
• Các quy định nghiêm ngặt được áp dụng trong các Công Viên Quốc Gia và khu
bảo tồn động vật hoan dã. Không được đốt lửa vào các Ngày Cấm Đốt Lửa tại các
địa điểm này.
• Trước khi quí vị đốt lửa, hãy kiểm tra với trang web của CFS về Xếp Hạng Nguy
Hiểm Hỏa Hoạn và Tổng số Lệnh Cấm Cháy www.cfs.sa.gov.au.
• Nếu Ngày cấm Đốt Lửa đã được công bố trong khu vực của quí vị, thì quí vị không
được đốt lửa trại hoặc đốt lửa cho ấm hoặc thoải mái.
• Nếu Ngày Cấm Đốt Lửa chưa được tuyên bố, thì quí vị hãy đảm bảo:
!Lửa được chứa trong rảnh sâu 30 cm và diện tích không quá 1 mét vuông.
!Không gian xung quanh và phía trên đám cháy không có vật liệu dễ cháy với
khoảng cách ít nhất 4 mét.
!Người có trách nhiệm luôn luôn có mặt với nước hoặc bình chửa cháy thích
hợp trên tay.
!Lửa phải được tắt hẳn trước khi quí vị rời khỏi.
• Trên những việc đốt lửa như đốt qua ống khói, đốt pháo, đốt lò than hồng chỉ
được phép khi có giấy thích hợp.
Hãy truy cập trang web CFS để biết đầy đủ chi tiết về những điều quí vị có thể và
không thể làm trong Mùa Nguy Hiểm Hoả Hoạn www.cfs.sa.gov.au
Hãy truy cập trang mạng của Cảnh Sát Nam Úc để biết thêm các thông tin về phòng
chống cháy rừng của chúng tôi và xem video ‘Campfire bushfire prevention’ của
chúng tôi www.police.sa.gov.au
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JOIN THE ONLY PREMIER LEAGUE CLUB IN
THE NORTHERN NETBALL COMMUNITY

WE HAVE POSITIONS FOR GO, PRIMARY, SUB JUNIOR,
JUNIOR, INTERS AND SENIORS WITH PATHWAY
OPPORTUNITIES TO PREMIER LEAGUE FROM SUB
JUNIORS THROUGH TO SENIORS

TRIALS: SUNDAY 7TH AND 14TH OF FEBRUARY AT THE
KINGS BAPTISIT GRAMMAR SCHOOL GYM
REGISTER YOUR INTENT TO TRIAL AT:
PLAYERREGISTRATION@TANGONETBALLCLUB.COM.AU
#TANGOTOGETHER

WWW.TANGONETBALLCLUB.COM.AU
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HÃY ỦNG HỘ CHÚNG TÔI
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Giúp chúng tôi và
mua ngay hôm nay
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