Mến gửi quý Phụ Huynh, Nhân Viên và Học Sinh,
Chào mừng đến với Học Kỳ 4 tại Trường Công Giáo Holy Family. Chúng ta đã bắt đầu Học kỳ với một loạt các
sự kiện và hoạt động. Điều này sẽ ếp tục cho đến khi kết thúc Học Kỳ và hợp nhất vào Năm Mới của Học Kỳ
1, 2023.
Chúng tôi rất vui mừng thông báo Chương trình Mầm Non dành cho trẻ từ 3-5 tuổi tại Trường Công Giáo
Holy Family sẽ mở cửa vào ngày 9 Tháng Giêng năm 2023. Dịch vụ này sẽ đóng cửa để nghỉ Giáng Sinh vào
Thứ Sáu 22 Tháng Mười Hai năm 2023 và mở cửa trở lại vào ngày 8 Tháng Giêng năm 2024.
Giờ Mở Cửa làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu – 6.30 sáng – 6 giờ chiều
Trẻ em sẽ bắt đầu một ngày dài trong Nhà Trẻ vào lúc hoặc sau 6:30 sáng và ở lại cả ngày trừ khi chúng qua
Trường Mầm non từ 8:30 sáng - 4 giờ chiều. Sau 4 giờ chiều, trẻ em Mẫu Giáo sẽ được giữ theo trẻ trong
ngày.
Các dịch vụ được cung cấp:
·
Chăm sóc suốt một ngày dài
·
Mẫu Giáo (từ 4-5 tuổi)
Dịch vụ Chăm sóc Suốt Một Ngày Dài
Dịch vụ Chăm sóc Suốt Một Ngày Dài sẽ được cung cấp trong khoảng từ 6:30 sáng đến 6 giờ chiều ngoài giờ
học trước khi đến trường (8:30 sáng - 4 giờ chiều). Dịch vụ Chăm sóc suốt Ngày Dài sẽ được cung cấp trong
kỳ nghỉ học (Trường Mầm Non không hoạt động trong các kỳ nghỉ học.)
Lệ Phí:
Chăm Sóc Suốt Một Ngày Dài và Mẫu Giáo là $105 một ngày ( nh luôn tấc cả các bữa ăn)
Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em (Child Care Subsidy):
Dịch vụ của chúng tôi sẽ là một Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em được nhà nước chấp thuận. Các gia đình hội đủ
điều kiện sẽ có thể yêu cầu trợ cấp để hỗ trợ chi phí chăm sóc trẻ em.
Các Bữa Ăn:
Các bữa Ăn vào Sáng Sớm, các bữa Ăn Sáng, Bữa Ăn Trưa và Bữa Ăn Chiều được bao gồm trong giá cố định là
$105.
Biểu Hiện Sự Quan Tâm:
Trang web của Trường có sẵn để xử dụng qua www.holyfamily.catholic.edu.au
Quà Sinh Nhật và Kẹo Bánh tại Trường
Tại trường xin lưu ý rằng vì lợi ích của sức khỏe và hạnh phúc của học sinh của chúng ta, chúng tôi KHÔNG
cho phép phân phát kẹo cho các lớp học vì bất kỳ lý do hoặc kỷ niệm nào.
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Thánh Lễ Cuối Năm và Lễ Chia Tay với các Học Sinh Lớp 6
Thứ Ba 6 Tháng Mười Hai
Thánh Lễ Cuối Năm và Lễ Chia Tay với Các Học Sinh Lớp 6
Địa điểm:
Hội Trường Pope John Paul II
Thời gian: 11.30 sáng
Những Ai: Toàn thể trường và Các Gia Đình
Nội Dung: Thánh lễ được cử hành với Cha Xứ, cùng toàn thể cộng đoàn nhà trường. Chúng ta
cùng chia vui với những thành ch của các Lớp Tốt Nghiệp của chúng ta và cộng đồng chúng ta từ
biệt họ và kêu gọi sự ban phước của Đức Chúa Trời. Một đặc điểm của Thánh Lễ Cuối Năm là học
sinh Lớp 6 sẽ hát bài hát của mình “Holy Ground”.
Trang Phục: Tất cả học sinh Lớp 6 phải mặc Đồng Phục Mùa Hè với Áo Lạnh Đen của Lớp.
Thứ Năm 15 Tháng Mười Hai
Lễ tốt nghiệp và Bữa Ăn Tối
Địa điểm:
Hội Trường Pope John Paul II
Thời gian: 6:00 chiều - 9:30 tối (đến lúc 5:30 chiều)
Những Ai: Tất cả các thành viên trong gia đình được mời tham dự buổi lễ và xem các em biểu diễn
khiêu vũ trước khi rời đi vào khoảng 6:45 chiều để các em lớp 6 có thể ăn tối và thưởng thức lễ kỷ
niệm trong nhóm.
Nội Dung: Học sinh lớp 6 sẽ có mặt và nhận chứng chỉ Tốt Nghiệp.
Bữa Ăn Tối và Disco: 7 giờ tối Học Sinh và Nhân Viên sẽ có bữa ăn tối với nhau. Disco và các cuộc vui
sẽ ếp tục đến 9:30 tối, và Phụ Huynh sẽ đến đón con em mình từ Hội Trường.
Trang phục: Thanh lịch
Về Sớm:
Học sinh Lớp 6 sẽ có buổi tan học sớm tùy chọn lúc 12 giờ trưa. Điều này sẽ giúp học sinh và nhân
viên có thời gian chuẩn bị cho Lễ Tốt nghiệp và Bữa Ăn Tối. Học sinh phải được đăng ký rời trường
bởi một phụ huynh hoặc người giám hộ đã đăng ký khi rời khỏi Hội Trường.

Thứ Sáu 16 Tháng Mười Hai
Lễ Tốt Nghiệp và Chia Tay:
Địa điểm:
Hội trường Pope John Paul II
Thời gian: 9:00 sáng
Những Ai: Toàn bộ trường học và Gia Đình
Nội dung:
Cộng đồng nhà trường, bao gồm cả gia đình và bạn bè tụ tập cho buổi họp mặt do các
học sinh tốt nghiệp lớp 6 điều hành với đầy hoài niệm và giải trí.
Trang Phục: Toàn bộ Đồng Phục Mùa Hè. Học sinh Lớp 6 có thể đem thêm một đồng phục khác
dùng để ký tên và giữ làm kỷ niệm.

tí

ti

Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Một 2022 - Tuần 3 Học Kỳ 4

Các Dịch Vụ hỗ trợ
Là một phần trong công việc của mình, tôi có nhận thức tốt về nhu cầu của các gia đình khi họ hỗ trợ
sự phát triển của con em mình. Tôi đã liệt kê bên dưới một số tài nguyên cộng đồng có sẵn để hỗ trợ
cha mẹ trong vai trò quan trọng của họ với tư cách là Nhà Giáo Dục Đầu Tiên của con họ. Nếu quí vị
cần bất kỳ hỗ trợ nào trong việc truy cập các dịch vụ này, xin vui lòng cho tôi biết.
Who’s in charge
Centacare
6 week free paren ng course
T: 82156700
Paren ng Counselling Adelaide
Life Supports
1300 735 030
Paren ng SA website
Emerging Minds
Family Support – paren ng
Anglicare SA
1800569094
Raising Children Network
Raisingchildren.net.au
Families Growing Together
Department of Human Services
Cảm ơn các gia đình đã luôn hỗ trợ con em của mình và nhân viên của trường chúng tôi khi chúng
tôi làm việc cùng với bạn trong quá trình học tập và xã hội / nh cảm của con bạn.
Hẹn gặp lại.
Kerry White
Hiệu Trưởng

tì
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VỊ TRÍ LỚP HỌC CHO NĂM 2023
Nếu quí vị có bất kỳ cân nhắc nào về việc sắp xếp cho con mình vào một lớp học cho
năm 2023, xin vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới và trả lại văn phòng trường. Ngoài
ra, thông tin cũng có thể gửi qua email tới
info@holyfamily.catholic.edu.au.
Thông tin về những học sinh nào tốt nhất cho con quí vị cũng được giáo viên của họ tư
vấn trong cuộc thảo luận với con quí vị .
Xin vui lòng gửi lại thông tin trước ngày 18 Tháng Mười Một 2022.
Xin lưu ý rằng các yêu cầu cụ thể chọn lựa về giáo viên sẽ không thể chấp nhận.
Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu, nhưng nhà trường
đánh giá cao ý kiến đóng góp của quí vị và tất cả thông tin được cung cấp sẽ được xem
xét cẩn thận khi chúng tôi đưa ra quyết định cho các lớp học năm 2023.
Tên Học Sinh: ________________________________________________________
Lớp năm 2022: __________________________________
Chi Tiết:

Tên Phụ Huynh: ________________________________________________________
Điện thoại liên lạc của Phụ Huynh: _______________________________________
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Please accept our invitation so we can thank you for all your
Xin vui lòng chấp
nhậninlờimaking
mời củaour
chúng
tôi đểFair
chúng
tôiacó
dịp nóiday!
lời cảm ơn đến
support
Spring
such
special
tất cả quí vị đã giúp cho Hội Xuân chúng ta trở thành một ngày rất đặc biệt!
Những ai: Tất cả những ai đã đóng góp cho Hội Xuân chúng ta.

Who:

Everyone who contributed to our Spring Fair

Thời gian: Thứ Ba 8 Tháng Mười Một lúc 5:30 chiều

When: Tuesday 8 November @ 5.30pm

Địa điểm: Phòng Họp Nhân Viên của Holy Family

Where: Có
Holy
Family
School
Staff Room
cung
cấp thức
ăn nhẹ
Light Refreshments provided
We would love to see you there!
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THỨ SÁU 9 THÁNG MƯỜI HAI

5.30 CHIỀU - 7.00 TỐI TẠI SÂN CỎ

Các lớp ELC/Reception sẽ trình diễn lúc 5.30 chiều và sau đó chúng ta sẽ trình diễn theo
từng cấp lớp, chấm dứt của các học sinh Lớp 6
Xin ghi nhớ:
Tất cả học sinh sẽ cần sự giám sát và chăm sóc của Phụ Huynh, ví dụ - không
đến trường một mình.
Các học sinh cần GẶP GIÁO VIÊN CỦA HỌ BÊN NGOÀI THƯ VIỆN (gần cửa Design Lab),
sẽ được nhắc nhở trong vòng buổi tối. Sau khi trình diễn xong, các em có thể ở lại để tiếp tục xem
hoặc có thể về nhà với cha mẹ.
Chúng ta có thể chấm dứt khoảng 7 giờ tối. Vé số sẽ được sổ sau khi các Lớp 1 biểu diễn xong, để
các em lớp nhỏ có thể về nhà sớm.

Các vé sổ số có bán trên www.holyfamily.catholic.edu.au
Bấm vào ‘Split 50/50’ phía trên cùng của trang

Khuyến khích các gia đình nên đem theo các tấm trãi để ngồi hoặc ghế.
Từ 5 giờ chiều cateen sẽ mở để bán nước và bánh mì kẹp xúc xích.
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MỪNG HỘI XUÂN

Thứ Tư 9 Tháng Mười Một (lúc 5.30 chiều)

NGÀY TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ TRẬN
Friday 11th July

VONG
AUSTRALIAN DENTAL FOUNDATION

Thứ Hai 21 Tháng Mười Một đến Thứ Tư 30 Tháng
Mười Một

SACPSSA ATHLETICS CARNIVAL

Thứ Năm 24 Tháng Mười Một (Selected Squad)

SPORTS ASSEMBLY

Thứ Sáu 2 Tháng Mười Hai

THÁNH LỄ CUỐI NĂM

Thứ ba 6 Tháng Mười Hai

CA NHẠC GIÁNG SINH

Thứ Sáu 9 Tháng Mười Hai

LỄ TỐT NGHIỆP CỦA CÁC EM LỚP 6

Thứ Năm 15 Tháng Mười Hai

YEAR 6 GRADUATION ASSEMBLY

Thứ Sáu 16 Tháng Mười Hai

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ 4

Thứ Sáu 16 Tháng Mười Hai (Chấm dứt lúc 3 giờ
chiều)
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CẬP NHẬT COVID-19
Để bảo vệ cộng đồng trường học của chúng ta, nhân viên và học sinh cần lưu ý:
Nếu bạn không khỏe, hãy ở nhà;
•
Nếu bạn có các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm, bạn nên đi xét nghiệm COVID-19;
•
Nếu bạn bị nhiễm COVID-19, vui lòng ở nhà cho đến khi hết các triệu chứng cấp nh (sổ mũi, đau
•
họng, ho và sốt). Để đảm bảo sức khỏe của những người khác, khi bạn trở lại trường học, vui lòng
đeo khẩu trang khi ở trong nhà cho đến khi 7 ngày trôi qua kể từ khi các triệu chứng của bạn bắt đầu
lần đầu ên hoặc kể từ khi bạn có kết quả dương nh, (tùy theo điều kiện nào là sớm nhất).

Dịch Vụ xe Bus của HFCS
Vui lòng đảm bảo rằng con em quí vị đã sẵn sàng và đợi xe buýt vào thời gian
đã định và điểm đón
để tránh bị trễ xe..
Sự chậm trễ dẫn đến các học sinh khác và phụ huynh lo lắng về việc thu tiền.

Cách báo cáo sự vắng mặt của Học Sinh
Nếu con em quí vị không thể đến trường vì bất kỳ lý do gì, xin vui lòng liên hệ với văn phòng
trường qua các phương thức sau:

Phone: 8250 6616
SMS: 0417 038 063
Email: absent@holyfamily.catholic.edu.au

Quá trình đi học muộn
Nếu con quí vị đến trường sau tiếng chuông 8 giờ 50 sáng họ cần vào
Văn phòng Trường để ký tên vào trường..
Nếu con quí vị không có mặt trong lớp lúc 8 giờ 50 để điểm danh hoặc đã
không báo cáo việc họ đến muộn thì một tin nhắn SMS sẽ được gửi đến
cha mẹ / người chăm sóc để thông báo về sự vắng mặt của học sinh đó.
Để trả lời, cha mẹ / người chăm sóc có thể trả lời trực tiếp tin nhắn SMS đã nhận, cuộc
gọi hoặc email theo thông tin ở trên.

tí
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School Dentist

Kính gửi các Gia Đình,
Nha Sĩ của Trường Tôi (My School Dentist) thông qua Tổ chức Nha khoa Úc sẽ đến thăm trường học
của con em quí vị vào tuần thứ 6 và 7 (21-30 Tháng Mười Một) để thực hiện kiểm tra nha khoa ban
đầu trong thời gian đi học, với một hoặc nhiều điều sau đây tùy thuộc vào nhu cầu của con em quí vị:
chụp x -ray, làm sạch, điều trị bằng florua, lời khuyên về chế độ ăn uống và / hoặc hướng dẫn vệ sinh
răng miệng. Nếu con quí vị cần điều trị theo dõi thêm, nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với quí vị để thảo
luận về các lựa chọn hiện có và nhận được sự đồng ý trước khi thực hiện bất kỳ điều trị bổ sung nào.
Nếu không cần điều trị thêm, con quí vị sẽ được khám răng định kỳ trong vòng 6 đến 12 tháng tới.
Sau khi kiểm tra sức khỏe răng miệng, trẻ sẽ được gửi về nhà một phiếu báo cáo sức khỏe răng miệng
và gói chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí, đồng thời quí vị sẽ được nha sĩ điều trị liên hệ qua điện
thoại về lịch hẹn của trẻ.
Đối với những trẻ em đã gặp nha sĩ khi đến khám vào Tháng Năm, chúng sẽ được tự động đăng ký lại.
Đối với những ai mới đăng ký, một quyểm đăng ký có sẵn để nhận từ văn phòng hoặc vui lòng gửi
email để được gửi về nhà cùng với con quí vị. Xin vui lòng gửi lại mẫu đăng ký đã điền đầy đủ thông
tin cho văn phòng trước Thứ Sáu, ngày 11 Tháng Mười Một. Nhân viên của chương trình sẽ thu thập
các mẫu đơn và liên hệ với quí vị để tư vấn về thời gian hẹn.
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School Times

8.50 sáng......................Trường Bắt Đầu
(bao gồm Điểm Danh)
9 giờ sáng ....................Bắt đầu Bài Học
11giờ sáng ....................Nghỉ Giải Lao
11.20 sáng ....................Giờ Học Tiếp Tục
12.40 trưa .....................Ăn Trưa
12.50 trưa .....................Giờ Ra Chơi
1.30 chiều .....................Giờ Học Tiếp Tục
3.00 chiều .....................Chấm Dứt Ngày Học
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OSHC
Kính gửi gia đình và người chăm sóc
Bạn có biết các chính sách và thủ tục về OSHC không?
Bạn có biết về lệ phí và các quy tắc tuân theo không?
Hủy Đặt chỗ KHÔNG mất phí:
Giữ trẻ trước giờ học - thông báo (qua Ứng dụng Xplor) trước 3 giờ chiều ngày
hôm trước;
Giữ trẻ sau giờ học - thông báo (qua Ứng dụng Xplor) trước 9 giờ sáng trong ngày.
Nếu con bạn KHÔNG đăng ký gửi trẻ trước giờ học, xin vui lòng KHÔNG đưa
chúng vào để giao lưu với những người khác. Chúng tôi có các quy trình nghiêm
ngặt, nghĩa vụ chăm sóc và các tỷ lệ mà chúng tôi phải tuân thủ để giữ an toàn cho
con em mình và thật bất công cho những bậc cha mẹ trả tiền để sử dụng dịch vụ. Cảm
ơn sự hiểu biết của bạn.
Chúng ta đã học về bọ, ong và bướm. Nhìn vào các cây kỳ diệu của chúng ta với
kinh nghiệm từ con cái của chúng ta.
Trân trọng,
Allison Paterson
Giám đốc Trung Tâm OSHC
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OSHC
***NEW APP***
Chúng tôi đã chuyển dịch vụ OSHC (Chăm sóc ngoài giờ học) sang một Ứng dụng
thân thiện với người dùng có tên là Xplor Home.
Sử dụng Ứng dụng Xplor Home cho phép bạn thực hiện đặt chỗ của riêng mình,
xem số tiền hiện tại của bạn cần trả, thanh toán lệ phí, thiết lập thanh toán theo lịch
trình và thay đổi bất kỳ chi tiết nào khác được yêu cầu.

Chỉ những gia đình MỚI tham gia dịch vụ OSHC mới cần đăng ký bằng liên kết
trang web của chúng tôi https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/
ĐĂNG KÝ ĐẶT CHỖ
ĐẶT CHỖ là điều cần thiết !!
Bất cứ hủy bỏ nào phải cần được thông báo nếu không lệ phí sẽ vẫn tính. Bạn có
thể hủy đặt chỗ bằng Ứng dụng Xplor và / hoặc gọi đến văn phòng qua số:
8250 6616 hoặc Trung tâm OSHC 8258 0293.
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HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG
GROSS MOTOR,
XÂY DỰNG, NGHỆ THUẬT ẢO VÀ
TRÒ CHƠI THIÊN NHIÊN

Muốn biết thêm chi tiết & Đăng Ký:
82506616 hoặc
playgrpup@holyfamily.catholic.edu.au
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Canteen
Thực đơn canteen của chúng tôi khá đa dạng và nhằm phù hợp với mọi vị giác, dị ứng
thực phẩm và văn hóa ăn kiêng. Nhiều bữa ăn được chuẩn bị tại chỗ bằng các sản phẩm
tươi sống, một số được trồng trong trường.
Chúng tôi có thực đơn trên trang web của mình và một bản phụ có sẵn trong văn phòng và
thực đơn trong QKR luôn mới và cập nhật. Nó rất dễ dàng để sử dụng.

ĐẶC BIỆT
Thớ Ba: Taco Boat: (Meat sauce, lettuce, tomato, Cheese) (HM) ..........$5.00
Thứ Tư: Sushi (Chicken Teriyaki & Cucumber; or Tuna & Cucumber)
2 pieces .......................................................................$3.50
4 pieces .......................................................................$5.50
6 pieces .......................................................................$6.50
Mỗi ngày: Mac and Cheese (HM)............................................................$5.00
ThứNăm: 6 nuggets ................................................................................$5.00
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Trong Học Kỳ 4
Đồng phục mùa
hè cần được
mặc cùng với
NÓN.

Đồng phục hè cho Nữ
Áo đầm hè của Holy Family
Vớ trắng ngắn của HF

Đồng phục hè cho Nam
Áp sơ mi sọc tay ngắn của HF
Quần short đen với dấu 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 Holiday
Thứ Ba 24 Tháng Giêng 2023 - 1giờ trưa - 3 giờ chiều

Đồng phục thể thao
Nam và Nữ

Thứ Sáu 27 Tháng Giêng 2023 - 11giờ sáng - 1giờ chiều

Áo thun sọc có đấu hiệu của HF
Quần thể thao ngắn có sọc của HF
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Vớ trắng ngắn của HF

Assemblies
Học Kỳ 4
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Tuần 4

Trình Bày
3HP & 1EJ
3BA & 1CZ
Trình diễn Âm Nhạc
Assembly Thể Thao
Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh
Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6
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FROM THE APRIM
Vào Thứ Ba và Thứ Tư, chúng tôi đã cử hành hai ngày lễ đặc biệt trong lịch của Giáo Hội Công Giáo.
Ngày Lễ tất cả các Vị Thánh (ngày 1 Tháng Mười Một)
Lễ Các Thánh được tổ chức bởi các Kitô hữu Công Giáo để tưởng nhớ tất cả các vị thánh và các vị
tử đạo được biết đến và chưa được biết đến của đức tin Kitô giáo.
Ngày Lễ Kỷ Niệm tất cả các Linh Hồn (ngày 2 Tháng Mười Một)
Truyền thống tưởng nhớ người chết và cầu nguyện cho họ được vào thiên đàng kéo dài từ thế kỷ
thứ bảy.
Đức Giáo Hoàng Benedict XV (1914-22) kinh hoàng trước số lượng người chết trong Thế Chiến Thứ
1, và ý thức được rằng nhiều người trong số những người đã chết không có cơ hội lãnh nhận Bí Tích
được gọi là Vô Cực, (nay được gọi là Xức Dầu cho nuôi Bệnh) đã thay đổi ngày Lễ này. Đức Giáo
Hoàng đã cho phép vào ngày 10 Tháng Tám năm 1915 để cử hành ba thánh lễ cho Ngày Các Linh
Hồn.
Ngày Tất cả các Linh Hồn cho chúng ta cơ hội để cầu nguyện cho tất cả các linh hồn, không chỉ gia
đình và bạn bè chúng ta.
Michael Urdanoff
APRIM
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PARISH VISION:

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

PARISH CONTACTS:
General Enquiries:
Phone: 8258 2314
Email: enquire@salcath.org.au
Parish Business Manager:
Anne Blake
Phone: 8258 2314
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)
(For emergencies after office hours,
please phone 8258 2314, and use the
mobile number provided)
Clerical Assistant:
; Dangcalan
Nicholas
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
Coordinator of Parish Liturgy & Pastoral
Formation:
Sr Jessika Trieu FdCC
Phone: 8258 2314
Email: liturgy@salcath.org.au
Canossian Sisters:
Phone and fax: 8258 3230
Coordinator of Pastoral Visitors:
Ellen Arklay
Phone: 0410 747 626
Lyell McEwin Hospital Chaplains:
Phone: 8182 9093 (8am–4pm) and ask for
the Catholic Chaplain
Calvary Central Districts Hospital:
Phone 8282 5395 (9am-5pm) and ask for
the Pastoral Care Worker on duty
Parish Bulletin
Diane Innes (Echo Editor)
Email: parishbulletin@salcath.org.au

SUNDAY MASS TIMES

St Augustine’s Church
23 Commercial Rd Salisbury
Saturday - 6:00pm
Sunday - 9:00am & 7:00pm
Polish
Sunday - 12 noon
1st Sunday of Month - 3:00pm (Filipino)
2nd Sunday of Month - 10:30am (Italian)

/

Holy Family Mass Centre:
Shepherdson Rd Parafield Gardens
Sunday: - 10:30am
St Finbar’s Church:
Greencroft Road, Salisbury North
Sunday: - 9:00am

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

http://salcath.freehostia.com
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Be assured that in November, all of us priests in the parish will be praying
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Giáo xứ sẽ cầu nguyện cho bạn và những người thân yêu của bạn một cách đặc biệt.
Chúc bạn sức khỏe tốt nhất. Với rất nhiều tình yêu và lời cầu nguyện.
Fr.
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Jacob
MSFS
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Shibu
Jacob
MSFS
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Hội Thảo Mùa Vọng / Giáng Sinh
1 giờ chiều - 3 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 26 Tháng Mười Một 2022
Trung Tâm Gia Đình Giáo Xứ
Các gia đình trong Giáo Xứ - xin trân trọng mời con cháu quí vị / con cái Chúa đến
tham dự buổi sinh hoạt cộng đồng Giáo Xứ vui nhộn này.
Buổi chiều sẽ bao gồm:
* Một bài thuyết trình của Br. Blake Crossley về ý nghĩa các biểu tượng của Giáng
sinh;
* các trạm hoạt động nơi trẻ em có thể tạo ra các tác phẩm thủ công Mùa Vọng và
Giáng Sinh để mang về nh
* một bài hát Giáng sinh cho trẻ em hát trong Thánh lễ Canh Thức Giáng sinh Gia đình
lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy 24 Tháng Mười Hai năm 2022tại Nhà thờ St. Augustine;
* trà chiều.
Một khoản đóng góp nhỏ đối với các chi phí tài nguyên sẽ rất được khích lệ.
Hãy chuẩn bị tâm hồn và ngôi nhà của bạn cho
Giáng sinh với Hội thảo Mùa Vọng / Giáng sinh.

Hãy đến và nhận được
Thần Linh Giáng Sinh!
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Alive Parafield Gardens
Lễ Hội Diwali 2022

‘Hãy mang theo ánh sáng và ghi nhớ
nó vào những ngày đen tối nhất của
bạn.’
- Happy Diwali!

Joachim (sáu tháng – hai tuổi rưỡi)

Diwali, còn được gọi là Lễ Hội Ánh Sáng, là một trong
những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của đạo Hindu,
đạo Sikh và đạo Jain. Nói chung, kéo dài trong năm ngày
Diwali tượng trưng cho tinh thần 'chiến thắng của ánh
sáng trước bóng tối, thiện chiến thắng ác, và tri thức
vượt qua sự ngu dốt'. Để ăn mừng, những đứa trẻ tại
Joachim tham gia vào nhiều trải nghiệm khác nhau như:
trang trí Rangoli, thưởng thức đồ ngọt và món ăn đặc
biệt của Diwali, và thắp nến Diya.

Trong thời gian diễn ra lễ Diwali, mọi người mặc
những bộ quần áo đẹp nhất của họ, thắp sáng bên
trong và bên ngoài ngôi nhà của họ với Diya’s và
Rangoli, thực hiện các nghi lễ thờ cúng Lakshmi, nữ
thần của sự thịnh vượng và giàu có, đốt pháo hoa và
tham gia các bữa tiệc gia đình!
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Alive Parafield Gardens
Lễ Hội Diwali 2022

Joseph (hai tuổi rưỡi – ba tuổi rưỡi)

Tuần này, trẻ em tham gia hợp tác kỷ niệm lễ hội Diwali còn được gọi là lễ
hội quảng bá ánh sáng và đón nhận sự đa dạng và hòa nhập đa văn hóa
như một cộng đồng học tập. Trẻ em tỏ ra rất thích thú với việc tạo ra
những chiếc chậu Diya bằng đất sét của riêng mình bằng cách lăn và nặn
đất sét và sơn những chiếc chậu bằng màu sắc rực rỡ nơi đặt một ngọn
nến để cung cấp ánh sáng. Sau đó, những chiếc chậu này được trang trí
bằng nhiều loại vật liệu trang trí khác nhau để tăng vẻ đẹp của chúng, thể
hiện sự sáng tạo trong trí tưởng tượng của trẻ em và khía cạnh thị giác
riêng của trẻ.

St Anne (ba tuổi rưỡi – năm tuổi)

Tuần này, những đứa trẻ tại St Anne khám phá đất sét khô trong không
khí bằng cách thiết kế và tạo ra những giá đỡ nến Diya của riêng chúng
để trang trí và mang về nhà. Các nhà giáo dục đã làm việc để hỗ trợ trẻ
em hiểu được tầm quan trọng của Diwali thông qua sách truyện,
nghiên cứu trực tuyến và các trải nghiệm được cung cấp mỗi ngày.
Một trong những dự án lớn hơn là thiết kế và tạo ra Rangoli của chúng
tôi! Sử dụng một tấm gỗ lớn, keo dán và gạo màu, các em lần lượt bổ
sung vào tác phẩm nghệ thuật này bằng cách tham gia vào những trải
nghiệm có tâm hồn trong xưởng vẽ tuyệt vời tràn ngập ánh sáng tự
nhiên và âm nhạc êm dịu của chúng tôi.
Chúc mừng Lễ Hội Diwali!
Laura Yeend
Giáo viên Mầm Non
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Hay-Fever
Mùa xuân đã chớm nở và chúng ta đang gặp phải rất nhiều học sinh mắc chứng hayfever.
Con quí vị có thể chưa bao giờ trải nghiệm cỏ khô cho đến bây giờ. Nếu con quí vị gặp phải
tình trạng khô nước ở trường, chúng tôi sẽ quản lý việc này có thể bao gồm cung cấp khăn
ướt để giảm bớt các triệu chứng. Điều này có thể không phải lúc nào cũng đủ để xoa dịu nỗi
đau khổ của họ.
Quí vị có thể làm gì?
Nếu con quí vị thường dùng thuốc,
kể cả thuốc không kê đơn, chẳng hạn
như thuốc kháng histamine, thuốc
này có thể được thực hiện ở trường
nếu Mẫu Thỏa thuận Thuốc đã được
hoàn thành. Mẫu Thỏa thuận Thuốc
men có sẵn từ school website hoặc
trước Văn Phòng.
Tất cả thuốc phải được đưa cho văn
phòng trước để bảo quản an toàn.
Chúng tôi quản lý theo mẫu thuốc
bao gồm ghi nhật ký sự kiện và quí
vị sẽ được thông báo qua SMS nếu
thuốc này được cung cấp cho con quí
vị ở trường.
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ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CỦA BẠN
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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SUPPORT US & BUY NOW
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