
�
BẢN	TIN		THỨ	NĂM																											13	THÁNG		TƯ	2017

�

Các gia đình, bạn hữu, người chăm sóc và học sinh thân mến, 

Hôm qua (Thứ Tư, 12 Tháng 4), tất cả chúng ta đều tham gia vào các cuộc trình diễn của học 
sinh về các sự kiện trong Ngày Cuối Tuần của Lễ Phục Sinh với những cảm xúc từ Chúa Nhật 
Lễ Lá, Bữa Tiệc Ly và sự đau đớn và sự đóng đinh của Chúa Jêsus. Các tham gia từ các em đã 
được tôn trọng và sâu sắc khi họ iễn đạt trong học kỳ với các sự kiện liên quan cho xã hội ngày 
hôm nay. 

Các bài thuyết trình là sự pha trộn của các 
sản phẩm và sản phẩm công nghệ được sử 
dụng các thiết bị như "công nghệ màn hình 
xanh". Tôi nghĩ thật thú vị khi xem các em và 
các giáo viên có thể sử dụng công nghệ để 
đạt được những gì mà trước đây không có 
được cho các em. Chúng tôi sử dụng từ 
"Định nghĩa lại" để mô tả việc sử dụng công 
nghệ để đạt được kết quả mà không thể đạt 
được nếu không có công nghệ. 

Đôi khi công nghệ có thể được sử dụng theo 
cách mà là một bản sao đơn giản của những 
điều chúng ta có thể đạt được bằng nhiều 
cách khác nhau. Việc sử dụng công nghệ này được gọi là "Thay thế" - đây là khi công nghệ thực 
sự làm tăng rất ít kết quả học tập. Kiểu hoạt động này là rất nhiều giáo viên hướng dẫn với ít 
tiếng nói của học sinh . Điều này đặt ra câu hỏi: "Tại sao lại sử dụng công nghệ này?" Tôi tin 
rằng nếu chúng ta phải tốn rất nhiều chi phí và nỗ lực để sử dụng công nghệ để có hiệu quả tối 
đa và kết quả học tập tốt. 

Các bài thuyết trình Phục Sinh đã yêu cầu học sinh ( từ Lớp Reception đốn Lớp 7) trong ba Nhà 
Học Tập để sử dụng sáng tạo của video và các công nghệ khác để trình bày việc học với cha 
mẹ và toàn bộ hội đồng trường. Công nghệ cho phép học sinh đi sâu hơn trong học tập vì họ 
không phải là những người nhận thụ động truyền đến để giáo viên có thể yêu cầu các em tạo ra 
nội dung mà họ đã chia sẻ. Các học sinh đã có thể đồng xây dựng với những người khác về 
kiến thức xác thực của riêng họ. Wow! 
Điều đó thật thú vị! 

Trong các hoạt động này, quí vị có thể 
thấy mức độ ảnh hưởng của học sinh lên 
mức rất cao. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG
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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC 

Đồng phục mùa đông thì bắt buộc cho 
Học Kỳ 3 & 4, chúng tôi có bán sẩn 
trong phòng Đồng Phục 

Đồng phục mủa đông như sau: 

NỮ: 
Pinafore (Reception to Year 4); 
Áo sơ mi tay dài màu kem (có phù 
hiệu của trường (Years 5-7); 
Áo phông với logo; 
Cà vạt.; 
Áo Lạnh 
Vớ dài tới đầu gối hay vớ bó đen. 

NAM: 
Quần tây dài có dấu hiệu Holy Family; 
Áo sơ mi sọc tay dài của  Holy Family; 
Cà vạt; 
Áo lạnh của Holy Family; 
Vớ đen có sọc của  Holy Family. 

THỂ THAO: (Nam và Nữ) 
Quần dài thể thao của Holy Family; 
Áo khoát có dây kéo của Holy Famil ; 
Áo thu sọc của Holy Family 
Vớ thể thao trắng có sọc của Holy Family. 

Đồng phục củ muốn bán 
Chúng tôi chỉ nhận những đồng phục đã xử dụng qua nhưng trong tình trạng con tốt để bán trong 
phòng Bán Đồng Phục. 

Mở Cửa Trong Hè 
												Thứ	Tư	26	Tháng	Tư	từ	1	đến	3	giờ	trưa
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ü Enrol today for vacancies Reception – Year 7 
ü Affordable, all-inclusive fees, no hidden costs 
ü Support to low-income families 
ü Laptop program included in school fees 
ü Student wellbeing programs 
ü Fish farm and Aquaponics 
ü Class gardens 
ü Huge hall 
ü Spanish language program 
ü Instrumental music program 
ü Caring, Christian environment 
 

 

OPEN DAY 
Tuesday 2 May 

9am – 12pm 
71 Shepherdson Road 

Parafield Gardens 
 
ü Open classrooms 
ü Musical items 
ü Dance items 
ü Art display 
ü Fitness activities 
ü OHSC program 
ü Playgroup 0-5 years 
ü School tours 

info@holyfamily.catholic.edu.au                                                        www.holyfamily.catholic.edu.au                       8250 6616 
	

All members of the school community must consider their own circumstances and obtain their own advice before joining School Community Rewards. The school takes no responsibility for any advice 
or product provided by Credit Union SA Ltd. This is general advice only. Before acquiring any financial product you should consider whether or not it is suitable for you. Conditions and fees apply and 
are available upon request. Products are issued by Credit Union SA Ltd except for insurance where the Credit Union acts as an agent for Allianz Australia Insurance Ltd AFSL 234708.  SCR_170119_A

With School Community Rewards,  
Credit Union SA has created an incredibly  
easy way to help improve the future of 
your family and your children’s school.
Here's how it works:

1.  Simply take out any of Credit Union SA’s highly  
competitive banking products – including affordable  
home and personal loans, credit cards, savings and 
transaction accounts, insurance and more.

2.  Nominate your school as a School Community Rewards 
beneficiary.

3.  Credit Union SA will then regularly donate a portion of  
our profits to your school, providing extra funds to use 
however the school wishes.

Call your School Community Representative
Northern Dimitri Carapetis 0457 201 376 
Southern Mark Kohler 0428 787 230
creditunionsa.com.au
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ECO 
KIDS

Thật là một ngày vui để trồng một 
số rau và thảo mộc. Các học sinh  
thực sự rất thích trồng cây của họ 
và đang mong chờ sự thu hoạch 
và ăn ngon nhất là từ các sản 
phẩm của mình.
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photo bomber Chúc mừng cộng đồng Trường Holy Family 
School của chúng ta đã có được một ngày thể 
thao tuyệt vời cho năm 2017. 
  
Đội FRANKLIN đã hoàn thành rất tốt và là hoán 
quân  Thể Thao của năm  năm 2017!  
  
Thời tiết đã thật hoàn hảo tại Công viên Creaser 
Park cho Một Sân Vận Động Nhỏ đã ở trong tình 
trạng tuyệt vời để sẵn sàng cho các vận động 
viên đầy tham vọng của chúng ta tham gia..  
Các đội chủ nhà được hướng dẫn hăng hái bởi 
các đội trưởng của Lớp 7 đã dẫn dắt đội của 
mình. Xin chúc mừng những học sinh sau đây về 
sự lãnh đạo và sự thể hiện của các vận động 
viên đã chứng minh tại các buổi thực hành  ở 
trường và trong Ngày Thể thao. 
 
Nhà lãnh đạo của chúng ta:  
Màu vàng: Jayden và Lilly 
Màu xanh: Matios và Danika 
Đỏ: Dennis và Aliya 
Màu xanh lá cây: Alexander và Felicia 
  
Cảm ơn các giáo viên và phụ huynh đã ủng hộ 
để cho ngày này được thành công tốt đẹp. Đặc 
biệt đề cập đến anh Scott Thain và Andrew 
Higgs cho sự giúp đở từ rất sớm của họ trong 
việc giúp chúng tôi chuẩn bị sân vận động. Các 
nhân viên văn phòng làm nhiệm vụ, chăm sóc 
thương tích và tổ chức các món ăn giải khát cho 
học sinh.

Ngày Thể Thao đã kết thúc tốt 
đẹp cho Học Kỳ 1 rất bận rộn. 
Các học sinh của Holy Family 
đã tham dự 2 lễ hội bơi lội và 
trong cuộc thi đấu cricket đầu 
tiên của chúng ta.  
Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tin 
tức về các sự kiện sắp tới 
trong Học Kỳ 2 thông qua 
blog P.E. 
  
Cảm ơn quí vị rất nhiều,  
  
Lisa Roberts và Leanne 
Coomans
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TIN TỪ APRIM
Tin Từ APRIM 
 
Lời nhắn gởi của Giáo hoàng Francis cho mùa Phục Sinh là: “chúng ta đang đứng trước ngôi mộ 
trống của Chúa Giêsu, và thiền định với những kỳ diệu và tỏ lòng biết ơn về những bí ẩn lớn của sự 
Phục Sinh của Chúa Jesus”. Thông qua sự phục sinh của Chúa Giêsu, “Cuộc sống đã chiến thắng sự 
chết và lòng thương xót và tình yêu đã chiến thắng tội lỗi! Cần có đức tin và hy vọng mở ra cmột hân 
trời mới và tuyệt vời này. " 
 
Đức Thánh Cha Francis nói rằng, chúng ta cũng có nhu cầu rất nhiều! '. Chúng ta được kêu gọi để 
khám phá lại và chào đón với cường độ đặc biệt sự báo động an ủi về sự phục sinh. Thêm nữa chúng 
ta có thể nhìn vào một cách mới và tấm lòng mới ở mọi sự kiện trong cuộc sống của chúng ta, thậm 
chí là tiêu cực nhất. Những khoảnh khắc đó có thể được biến đổi thành một con đường mới. “sự hy 
sinh và phục sinh Chúa là sự mặc khải đầy lòng thương xót, hiện tại và các hoạt động trong lịch sử. 
Đây là thông điệp Phục Sinh mà vẫn tạo ra tiếng vang cho đến ngày nay và điều đó sẽ gây được tiếng 
vang trong suốt thời gian của lễ Phục Sinh cho đến lễ Ngũ Tuần.”  
 
“Chúng ta kêu gọi tất cả các chính phủ trên thế giới làm mọi thứ để có thể để khôi phục sự an ninh và 
hòa bình cho người dân của mình và đặc biệt, dành cho những dân thiểu số tôn giáo và kinh tế dễ bị 
tổn thương nhất. Tôi khuyến khích tất cả mọi người dành chút thời gian mỗi ngày để đọc sách 
KinhThánh. 
"Không phải mất hơn năm phút để đọc một đoạn văn từ Kinh Thánh. Hãy nhớ điều này, đừng quên 
cầu nguyện cho tôi! "Đức Giáo hoàng Francis kết luận."  
 
Trích từ Lễ Phục sinh của Đức Thánh cha Francis, Địa chỉ của Vatican.  
 
 
Happy Easter 
 
Michael Urdanoff  
 HOLY FAMILY APRIM 
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13 APRIL 2017 - HOLY THURSDAY
08:00 AM - Mass- St. Augustine’s Church
07:30 PM - Mass of the Lord’s Supper (including washing of the feet) St. Augustine’s Parish 
Church (followed by procession to the St. Augustine’s Chapel and Eucharistic Adoration till 
11 PM)

14 APRIL 2017 - GOOD FRIDAY
11:00 AM - Stations of the Cross - St. Augustine’s Parish Church
11:00 AM - Stations of the Cross - Holy Family Catholic School Grounds, Parafield Gardens
03:00 PM - Celebration of the Lord’s Passion - St. Augustine’s Parish Church
07:30 PM - Via Cruces (Stations of the Cross in Italian) St. Augustine’s Parish Church

15 APRIL 2017 - HOLY SATURDAY
12:00 Noon - Holy Saturday Service, Blessing of Easter Bread (Polish) - St. Augustine’s 
Church
07:30 PM - Easter Vigil, St. Augustine’s Church

16 APRIL 2017 - EASTER SUNDAY
09:00 AM - Mass of Easter (English) - St. Augustine’s Church
09:00 AM - Mass of Easter (English) - St. Finbar’s Church
10:30 AM -  Mass of Easter (English) - Holy Family Mass Centre
10:30 AM -  Mass of Easter (Italian) - St. Augustine’s Church
12:00 Noon - Mass of Easter (Polish) - St. Augustine’s Church

(Please Note:  There will be No 7 PM Mass in the Parish)

HOLY WEEK TIMETABLE
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Chúng	ta	đã	có	một	học	kỳ	tuyệt	vời,	nhiều	học	sinh	đã	thưởng	thức	những	món	ăn	
nhẹ	lành	mạnh	mà	chúng	tôi	đã	chuẩn	bị	cho	những	giờ	giải	lao.	

Học	kỳ	tới	chúng	ta	kỷ	niệm	 	Sinh	Nhật	1	tuổi	Vì	vậy	trong	tuần	đầu	9ên	
chúng	ta	chỉ	có	một	loại	thức	ăn	đặc	biệt	

Cơm	Chiên	hoặc	SpagheM	với	Hộp	Nước	Trái	Cây	$5	

Chúc	mọi	người	có	một	kỳ	nghĩ	thật	vui.	
Chúc	Mừng	Phục	Sinh	

Jayne	&	Sue

Canteen News
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13 April

P&F Committee
• Chairperson - Brooke Greenham
• Vice Chair - Betty Mackenzie
• Secretaries - Janelle Niklaus & 

Catherine Keogh
• Treasurer - Luisa Antoniciello
• School Reps - Adam Slater & 

Hong Nguyen
• Members - Julie Wasley, Stephen 

Blick & Allana Marangon

Mothers Day MAY 14th 
• We need volunteers to help with the 

Stall after assembly on the 12th May. 
Please register your name in the 
Office.

Cafe’ Opens Term 2 on our Open Day
• P&F Members will be volunteering 

their support. Please register your 
interest. 

NEXT P&F Meeting to be advised

We are looking for P&F members 
If you are a volunteer or  
would like to volunteer. 

please register your interest. 

Call or Email Luisa or Adam 
Phone: 8250 6616 

pandf@holyfamily.catholic.edu.au 

Thank you to all Volunteers and Parents that helped 

with SPORTS DAY. It was a great day. 

What’s On in Term 2: 

• CAFE’ OPENS (Resource Centre) - Will host the 

Open day. 

• HFCS OPEN DAY - 2 May 2017 from 9am to 12pm 

• Mother’s Day Stall - Friday May 12th  

• BIGGEST MORNING TEA - 15th May at Recess 

11am - Staffroom  All Welcome.  

Why you should become a Parents and Friends Member 

“Be involved in your school’s activities and events” 
The research is overwhelmingly clear:  when parents 

play a positive role in their children’s education, 
students do better in school”. 

Wishing you all a safe and happy Easter
and School Holidays

School resumes Monday 1st May 2017
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All hats provided by our Uniform Shop comply with safety standards.  If your child 
wears a hat with a cord as detailed above please remove the cord for their safety.

 

 
 
 
 
 Catholic Safety Health & Welfare South Australia 
 

 

STUDENT HATS  
 

REFERENCE: 
WHS Act 2012, sec 19. 
WHS Regulations 2012 

CSH&WSA Document No. 14 – Hazard Management Procedure 
 
 

BACKGROUND: 
 
There has been an incident recently at a Department for Education and 
Child Development (DECD) School where a student’s hat, whilst being 
worn became entrapped in play equipment. This resulted in a rope burn 
and laceration to the child’s throat. 
 
 
CONTROLS:         
 
Schools should: 
 

x Inspect the current stock of hats in the school Uniform Shop/ Second Hand Shop 
o  remove any cords present  

 
x Inform parents of this hazard and the potential risk to safety 

o  recommend parents inspect hats and remove cords  
 
x Advise all workers and students of the potential risk associated with cords  
 
x Prohibit the wearing of hats that do not meet the above safety recommendations 

 
x Ensure play equipment is free from pinch, sharp edges and protrusions that may catch cords, 

drawstrings and toggles.  
 

FURTHER INFORMATION 
x ACCC Product Safety Australia voluntary guidelines for children’s clothing suppliers. 

 
 

FOR ENQUIRIES OR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT 
YOUR WHS CONSULTANT 

 
 
 
 
 

 
 

 

HAZARD ALERT CẢNH BÁO NGUY HIỂM

NÓN CỦA HỌC SINH

CHI TIẾT LÝ LỊCH:  
Hiện đã có một sự cố gần đây tại Bộ Giáo Dục và Phát Triển Trẻ 
Em (DECD) về trường hợp chiếc mũ đội của học sinh , trong khi  
học sinh  đang đội thì bị kẹt trong một thiết bị tại sân chơi. Điều 
này dẫn đến sợi dây bị nóng cháy và làm rách cổ họng của đứa 
trẻ. 

ĐỂ ĐIỀU KHIỂN: 

Nhà trường cần làm: 
 
 Kiểm tra các mũ còn tồn trong các cửa hàng bán đồng phục trường / Cửa hàng Bán Đồ Củ , 
loại bỏ bất kỳ các dây đang có.  
 Thông báo cho phụ huynh biết về các mối nguy hiểm này và tiềm năng nguy cơ không an 
toàn.  Khuyên các bậc cha mẹ kiểm tra mũ và loại bỏ các dây này. 
 Tư vấn cho tất cả nhân viên và học sinh về các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến dây của nón.  
 Cấm đội các mũ không đáp ứng các khuyến nghị an toàn trên  
 Đảm bảo thiết bị chơi là không có các chướng ngại, cạnh sắc nhọn và nhô ra để có thể bắt 
dây, dây kéo và các loại móc của dây. 

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN VÀO 

ACCC Product Safety Australia voluntary guidelines for childrens clothing suppliers. 
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UNIFORM SHOP (Holiday Times) 26/4/2017- 1từ 1 đến 3 giờ trưa

HỌC KỲ 2 BẮT ĐẦU 01/05/2017 - 8.50 sáng bắt đầu

OPEN DAY 02/05/ 2017 - 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

NHẶN CÁC LOẠI BÁNH COOKIES 04/05/2017 tại Văn Phòng Trường

GIAN HÀNG NGÀY MẪU THÂN 12/05/2017

HỌP HỘI XUÂN Thứ Tư 17 Tháng Năm lúc 6.30 tối
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!  
  

!  
Holy Family Catholic School is raising funds. Here's how you can help... 
  
We are raising as much as we can to support our fundraising, and we need your help! Order your 
NEW 2017 | 2018 Entertainment Book or Entertainment Digital Membership now. You'll receive 
hundreds of valuable offers for everything you love to do, and help our fundraising at the same 
time. Hurry! Bonus Early Bird offers are going fast! 
  

"The Entertainment Book is such a great way to try new restaurants. It’s also a great opportunity to 
help community organisations. – Ali M" 
  

!  
  

Chúng ta guy quỹ cho việc bán sách



�
BẢN	TIN		THỨ	NĂM																											13	THÁNG		TƯ	2017

�

!  
  

!  
  

!  
  

!  

  
Holy Family Catholic School 
Joanne Miller 
0882506616  
Joanne.Miller@holyfamily.catholic.edu.au  
 
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT! 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Playgroup at Holy Family 
Catholic School

Come and join us! 
Holy Family now offers playgroup for children aged from 0- 5 years old.  Our playgroup 
is based on the principles of continuity, transition and pathways for children and their families. 
Stay and spend the morning with your little one watching them play and learn and build friendships 
and social skills in a safe and supported environment.   

Who: Everyone is welcome to join playgroup, you don't need to have children attending the school. 

When: Thursday mornings 9:00am - 11:00am 

Where: Holy Family OSHC room 

What to bring: Water, hat, fruit and a gold coin donation 

For enquiries and bookings call 8250 6616 or email 
kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

Nhóm Chơi  (Play Group) tại Trường 
Công Giáo Holy Family

Đến và Tham Gia với chúng tôi!
Hiện tại Trường Holy Family có mở nhóm chơi cho các trẻ em từ 0 - 5 tuổi. Nhóm 
chơi của chúng tôi được dựa trên các nguyên tắc của sự liên tục, quá trình chuyển 
đổi và các con đường cho trẻ em và gia đình của họ. Ở ans dành buổi sáng với 
một chút của bạn xem họ chơi và tìm hiểu và xây dựng tình bạn và các kỹ năng xã 
hội trong môi trường an toàn và hỗ trợ.

Ai: Mọi người đều được chào đón tham gia playgroup, bạn không cần phải có con 
em học trường.

Thời gian: Mỗi sáng Thứ Năm từ 9 - 11giờ sáng
Địa Điểm: Holy Family , phòng OSHC
Những gì cần mang đến: Nước, mũ, trái cây và vài đồng tặng thiện nguyện
Nếu có thắc mắc xin  gọi 82506616 hoặc email
kelly.johnsyton@holyfamily.catholic.edu.au
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Assemblies

Học Kỳ 2
Học Kỳ 2 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 2RS and 2JH
Week 3 2MP and 2DH
Week 4 R/1JM and R/1RV
Week 5 Mission Week
Week 6 R/1GC and R/1TB
Week 7 R/1AM and R/1MS
Week 8 3/4MC and 3/4SM
Week 9 R/1EC and R/1MR
Week 10 Music
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*****  PRIVACY  ***** 

Một lời nhắc nhở rằng nhà vệ sinh trong hành 
lang gần phòng nhân viên là Phòng Vệ Sinh  
dành cho nhân viên. Phụ huynh được hoan 
nghênh xử dụng, nhưng vì lý do Bảo Vệ Trẻ 
Em, xin đừng đưa trẻ vào nhà vệ sinh này. 

Cha mẹ và trẻ em có thể sử dụng nhà vệ sinh 
dành cho những người khuyết tật gần phòng 
hội trường / phòng OSHC (Phòng Giữ Trẻ).

LAPTOP CHARGERS 
Dây sạc máy tính xách tay KHÔNG được đem 
vào trường. Tất cả học sinh nên sạc máy tính 
xách tay ở nhà mỗi tối. Đây là vì lý do an toàn và 
bảo mật và đảm bảo bộ sạc vẫn ở trong tình trạng 
tốt.

KHÔNG XỬ DỤNG ĐẬU 
Xin nhắc nhở rằng trong Trường 
Holy Family không xử dụng bất 

kỳ loại đậu nào..  Tính luôn 
Nutella và Peanut Butter.


