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

Hôm nay tại hội trường chúng ta đã hoàn thành lễ kỷ niệm các sự kiện của Lễ Phục Sinh bằng cách nhớ 
lại các sự kiện của Chúa Nhật Phục Sinh. Điều này kết thúc một chương trình biểu diễn kỳ diệu của học 
sinh mang đến cuộc sống trong bối cảnh hiện đại ý nghĩa của các sự kiện về Lễ Phục Sinh. 

Quí vị đã nhận thấy tấm vải choàng trắng được trang trí trên Thập Giá ở đầu trường tuyên bố sự Phục 
Sinh của Chúa Jêsus. 

NỀN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO NAM ÚC 
Giáo dục Công Giáo Nam Úc đã xác định được một số ưu tiên trong việc đưa các dịch vụ của mình đến 
những cấp độ mới xuất sắc trong tương lai. Bao gồm các: 
• Cam kết  các dịch vụ đầu năm trong các trường Công Giáo để cung cấp sự liên tục trong quá trình 
chuyển đổi cho trẻ em và gia đình và dịch vụ từ quan điểm của đứa trẻ thông qua các mối quan hệ, hệ 
thống và văn hoá; 
• Cam kết tiến bộ theo hướng cấu trúc trường học trong toàn hệ thống Công Giáo của các trường dựa 
trên các năm R-6 và 7-12 theo những cách tôn trọng giá trị giáo dục và lịch sử của các sắp đặt trước đó. 

Tại Trường Holy Family này sẽ mang lại những thay đổi sau đây: 
• Một trong những Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non của  Công Giáo Nam Úc sẽ được thành lập tại Holy 
Family; 
• Vào năm 2019, Holy Family sẽ đổi thành  trường từ R-6 hoặc một trường từ  ELC-6. 

AN TOÀN CHO ĐƯỜNG BỘ 
Hãy chú ý đến những vấn đề an toàn sau,  trong và xung quanh trường: 
• Hãy vào và rời khỏi trường bằng những lối đi bộ được quy định ở phía trước, phía sau và bên kia của 
trường. Xin đừng đi vào trường bằng cách đi bộ băng ngang qua Đường lái xe. Điều này rất nguy hiểm; 
• Xin vui lòng không để con em quí vị ở trường trước 8:15 sáng trừ khi họ cần gởi vào OSHC; 
• Xin đừng rẽ phải qua đường vào Bãi Đậu Xe  của Phụ Huynh vì điều này có thể làm tắc nghẽn giao 
thông; 
• Xin đưa con em của quí vị đến các lối đi bộ bên trong và bên ngoài trường học. 

Tôi nhận ra rằng các lối đi bộ ở phía trước của trường không hoàn toàn đầy đủ, tuy nhiên nó là một lựa 
chọn an toàn hơn nhiều so với cách đi bộ ngang qua bãi đậu xe hoặc trên đường lái xe đặc biệt là với trẻ 
em. Tôi sẽ yêu cầu Hội Đồng Thành Phố mở rộng con đường đi bộ càng sớm càng tốt. 

TRUNG TÂM 
Chúng tôi hiện đang thực hiện một số cải tiến cho tòa nhà này bao gồm việc lắp đặt một số cửa nhôm và 
các cửa bằng  kính gấp để cung cấp một số tách biệt trong một số không gian cho các mục đích cụ thể. 

Chào mừng trở lại học kỳ này và chào đón nồng nhiệt đặc biệt đối với những học sinh và gia đình mới 
vào trường của chúng ta. Nếu tôi có thể giúp được quí vị bằng bất cứ cách nào xin đừng ngần ngại hãy 
liên hệ với tôi. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG
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TIN TỪ APRIM
Thứ Tư, ngày 3 Tháng Năm  là Lễ Kỷ Niệm của Saint Phillip the Apostle. Dưới đây là một số 
sự kiện thú vị về cuộc đời của ông. 

Phi-líp được sinh ra ở Bết-sai-đa, xứ Ga-li-lê. Có lẽ Ngài là môn đồ của Giăng Báp Tít và được 
đề cập đến như một trong các Tông Đồ trong các danh sách của Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và 
trong Công-vụ. Ngoài các danh sách, ông được nhắc đến chỉ trong Giăng trong Tân Ước. 

Ngài được gọi bởi chính Chúa Jêsus và đưa Nathanael đến với Đấng Christ. Phi-líp đã hiện 
diện trong phép màu về các ổ bánh và cá, khi ông nói chuyện ngắn với Chúa, và là Tông Đồ 
mà những người Do Thái Hy Lạp tiếp cận từ Bêtêsaida để giới thiệu họ với Chúa Jêsus. Ngay 
trước khi bị Khổ Nạn, Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi của Philip để cho họ thấy Chúa Cha, 
nhưng không có đề cập đến Philip được đưa ra trong Tân Ước ngoài danh sách của ông trong 
số các Tông Đồ đang chờ đợi Chúa Thánh Linh trong Phòng Cao. 

Theo truyền thống, ông đã thuyết giảng ở Hy Lạp và bị đóng đinh ở Hierapolis dưới hoàng đế 
Domitian. Ngày Lễ của Ngài là ngày 3 Tháng Năm. 

Michael Urdanoff 
APRIM 

Thánh lễ,  Cầu Nguyện Buổi Sáng và 
Phụng Vụ 

Thứ Năm, ngày 11 Tháng Năm lúc 9 giờ 
sáng, Lễ Phụng Vụ của 5/6MN trong lớp. 
Thứ Năm, ngày 11 Tháng Năm lúc 9 giờ 
sáng, cầu nguyện Buổi Sáng, của R/1MS, 
trong lớp học. 
Thứ Năm, 11 Tháng Năm lúc11:30 sáng  
của lớp R/1GC &  /1TB, tại Trung Tâm.
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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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MOTHER’S DAY STALL Friday 12th May 2017

BIGGEST MORNING TEA Monday 15th May 2017 (Staff room at 11am, funds raised 
support Cancer Council - All Welcome please RSVP)

MISSION DAY LUNCH ORDERS Friday 19th May 2017 (cash through class box or front 
office or QKR! App)

WHOLE SCHOOL MASS Thursday 1st June 2017 (Hall at 11.30am)

MISSION DAY Friday 2nd June 2017

SPRING FAIR MEETING Wednesday 17th May - 6.30pm
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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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 **********  AN TOÀN  *****

ĐƯỜNG CHO NGƯỜI BĂNG NGANG:   Xin bạn có thể đảm bảo rằng bạn băng qua đường bằng cách sử 
dụng lằn đường cho người đi bộ. Chúng tôi đã thấy một số học sinh và các bậc phụ huynh đã chạy băng 
ngang ở giữa đường giao thông. Điều này là cực kỳ nguy hiểm khi có những chiếcxe ở mọi hướng và tầm nhìn 
kém. Hãy nêu gương và sử dụng lằn đường vượt dành cho người đi bộ được giám sát bởi nhân viên trường. 

BÃI ĐẬU XE:  Bãi đậu xe của chúng ta được thiết lập với một chiều ra và một chiều vô. Xin vui lòng nhập vào 
bãi đậu xe thông qua các lối vào 
gần vò bùng binh trường. KHÔNG 
ĐƯỢC quẹo phải trên đường 
Shepherdson để vào  bãi đậu xe 
của trường (như thể hiện trên bản 
đồ). Điều này sẽ tạo ra khối giao 
thông và ùn tắc, ttức giận và nguy 
hiểm. Nó là dễ dàng hơn và nhanh 
hơn để lái xe xuống tới đường 
vòng, đi xung quanh và sau đó 
nhập vào lằn  đường để vào bãi 
đậu xe. 

KHU THẢ VÀ ĐÓN HỌC SINH: 
Khi vào bãi đỗ xe để sử dụng khu 
vực thả và đón thì  bạn nên chắc 
chắn rằng bạn đang sử dụng cả 
hai phía của bãi đậu xe (như thể 
hiện bởi đường màu vàng). Điều 
này sẽ giữ cho giao thông trên đường và làm giảm bớt tắc nghẽn trên Shepherdson và Martins Roads. Nếu 
bạn đang ở phía trước bãi đậu xe xin vui lòng cho phép xe ô tô từ phía xa để sáp nhập vào làn đường của 

TÀI SẢN BỊ MẤT 
Hãy đảm bảo tất cả các vật dụng cùa học sinh được dán nhãn để cho phép chúng tôi trả lại tài 
sản bị mất cho chủ sở hữu của mình. Khi chúng tôi nhận được tài sản bị mất chúng tôi kiểm tra 
tên, lớp học của họ và trả lại qua hộp lớp học của các em. Các hộp lớp sẽ được đem đến Văn 
Phòng vào buổi sáng và thu thập vào buổi chiều. 
 Quí vị được chào đónđể đến tìm bất kỳ vật dụng nào mà con em quí vị thất lạc trong Văn 
Phòng Tiếp Tân Học Sinh.

!

CÁC LOẠI THUỐC 

Đây là chính sách cho tất cả các loại thuốc được lưu giữ trong  phòng bệnh của trường (nằm 
gần phòng tiếp nhận của học sinh). Một bản  kế hoạch thuốc có chữ ký của bác sĩ của quị vị 
cũng cần cung cấp cho nhà trường  bất kỳ loại thuốc nào theo yêu cầu cho học sinh xử dụng 
trong suốt cả ngày - cho dù dài hạn hoặc ngắn hạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn 
panadol, Nurofen và thuốc kháng sinh. Chính sách này được thực thi để đảm bảo con quí vị 
xử dụng thuốc có liều lượng chính xác tại thời điểm chính xác mà được đăng nhập bởi đội 
ngũ nhân viên của chúng tôi và để ngăn chặn các học sinh tự dùng thuốc mà có thể gây hại. 
Một bản kế hoạch thuốc cũng cần thiết cho bất kỳ đứa trẻ đó có thể không được tự chủ. Sự 
hỗ trợ và hiểu biết của quí vị về vấn đề này thì giúp rất tốt cho nhà trường.
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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" 
  

!  
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Holy Family Catholic School 
Joanne Miller 
0882506616  
Joanne.Miller@holyfamily.catholic.edu.au 
 
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT! 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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_170420_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.

To find out more call Credit Union SA's  
School Community Support Officer on  
8202 7657 or visit creditunionsa.com.au

Với Chương trình School Community Rewards, Ngân Hàng 
Credit Union SA đã tạo ra một cách dễ dàng vô cùng để 
giúp cải thiện tương lai của gia đình bạn và trường học của 
con bạn.

Đây là các làm việc:
1. Đơn giản chỉ cần đưa ra các sản phẩm ngân hàng cạnh 
tranh của Credit Union SA - bao gồm cả khoản vay nhà và 
cá nhân, thẻ creadit, các khoản thanh toán và các tài khoản 
giao dịch, bảo hiểm và nhiều hơn nữa.
2. Đề cử trường học của con em bạn như một người thụ 
hưởng Community Community Rewards.
3. Sau đó Creadit Union SA sẽ  thường xuyên đóng góp một 
phần vào lợi nhuận của chúng ta cho trường học của con 
em bạn,
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One of our very own 
students Kayla Toch 
is in this production.
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HÃY NĂ
NG 

ĐỘNG!

Hãy đến Trung Tâm dạy Võ Thuật Judo 
và thử 4 lần đầu được miễn chi phí

tại Chùa Miên số 486 Salibury Highway Parafields Gardens lúc 7 giờ tối vào 
mỗi Thứ Hai và Thứ Ba.

Mọi thắc mắc xin gọi:
0410616760
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Eczema Masterclass

Learn to Live 

Well w
ith Eczema


