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Các thành viên của Cộng Đồng Trường Holy Family thân mến, 

Tôi rất tự hào về tất cả các học sinh của Holy Family và rất vui vì 
tôi đã được tham dự lễ tốt nghiệp tại Trường Thomas More  vào 
Thứ Năm vừa qua. Tôi đã thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc 
giữa các học sinh và phụ huynh hiện tại. Chúng ta thực sự là 
một cộng đồng học tập rộng rãi ở Salisbury. 

• Một trong những cựu học sinh cũ của chúng ta là Nguyệt 
Nguyễn đã đạt điểm xuất sắc DUX của Thomas More College 
cho kỳ thi năm 2017 (ATAR 99,45) 
• Một trong những cựu học sinh của chúng ta nữa là Việt Trinh 
Nguyễn cũng đạt điểm xuất sắc về  DUX của Thomas More 
College cho năm 2016 (ATAR 99.4) 
• Một học sinh khác nữa là em của Natasha Townsend cũng đạt 
điểm xuấrt sắc DUX của Trường O.L.S.H. cho 2017 (ATAR 97,6) 

Xin chúc mừng các học sinh của Holy Family đã hoàn thành lớp 
12 trong trường mình chọn. Tất cả những người họ là những 
người chiến thắng! 

Ngày càng gia tăng, như Andrew cho biết chúng ta đang mở 
rộng con đường giáo dục giữa các trường học của chúng ta. 

KERRYWHITE 
HIỆU TRƯỞNG 

Xin xem lá thư từ Trường 
Thomas More ở trang kế
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19 December 2017 
 
 
Kerry White 
Principal 
Holy Family Catholic School 
71 Shepherdson Road 
Parafield Gardens 5107 
 
 
Dear Kerry, 
 
I would like to extend congratulations to you and your Staff on the outstanding results of a number of past 
pupils from Holy Family Catholic School. This year seventeen students achieved an ATAR in excess of 90, an 
impressive number at our College with ten having graduated from Holy Family. Thomas More College also 
achieved an impressive 100% SACE completion. 
 

• Thi Thu Nguyet Nguyen, graduated from Thomas More College with an impressive ATAR of 99.45, 
with an A+ in Chemistry, Physics, Mathematical Methods and Specialist Mathematics and thus 
earning Thi the title of DUX for 2017. 

• Thi Thanh Thao Tran, achieved an ATAR of 97.5 
• Taylor Coventry, achieved an ATAR of 96.25 with an A+ result for Research Project B 
• Saurav Huli, achieved an ATAR of 94.1 
• Cherry Duangphachanh, achieved an ATAR of 93.5 
• Emma Innes, achieved an ATAR of 92.75 
• Lynda Sok, achieved an ATAR of 92.45  
• Blake Hand, ATAR of 91.55. 
• Han Nguyen ATAR of 91.5 

 
Our Graduating student’s achievements will be celebrated during our 2018 Dux Assembly, on 15 February. 
Excerpts and photos from this celebration will be shared with the Community via our fortnightly 
Newsletter, Social Media and our TMC Website, http://www.tmc.catholic.edu.au. 
 
This success is a testament to the educational pathways that exists between Holy Family and Thomas More 
College. We look forward to celebrating further successes with you and the wider Holy Family Community. 
 
Yours sincerely 

 
 
Andrew Balkwill 
Principal

Tôi xin trân trọng cảm ơn ông và các nhân viên của ông về nhữngkết quả nổi bật đáng chú ý của một 
số học sinh vừa qua từ trường Công Giáo Holy Family. Năm nay mười bảy học sinh  đạt được ATAR 
trên 90 điểm, một ấn tượng cho trường của chúng tôi là trong đó có  mười đã tốt nghiệp từ Trường 
Holy Family. Thomas More College cũng đã đạt được 100% hoàn thành SACE. 

• Thi Thu Nguyệt Nguyễn, tốt nghiệp trường Trung Hoc Thomas More với ATAR ấn tượng 99.45, 
bằng A + trong Hóa Học, Vật Lý, Các Phương Pháp Toán Học và Toán Chuyên Biệt, và do đó em 
kiếm được danh hiệu DUX cho năm 2017.  
• Thị Thanh Thảo Trần, đạt được mức ATAR là 97,5 
• Taylor Coventry, đạt được ATAR 96,25 với kết quả A + cho Dự Án Nghiên Cứu B  
• Saurav Huli, đạt được ATAR 94.1 
• Cherry Duangphachanh, đạt được ATAR 93,5  
• Emma Innes, đạt được ATAR là 92,75 
• Lynda Sok, đạt được ATAR là 92,45 
• Blake Hand, ATAR ở mức 91,55.  
• Hân Nguyễn ATAR ở mức 91,5 
 
Thành tích của các sinh tốt nghiệp của chúng tôi sẽ được tổ chức trong Đại Hội Dux năm 2018 vào 
ngày 15 Tháng Hai. Các trích đoạn và hình ảnh từ buổi lễ này sẽ được chia sẻ với Cộng Đồng thông 
qua Bản Tin, Phương Tiện Truyền Thông Xã hội và Trang Web TMC của chúng tôi, http://
www.tmc.catholic.edu.au.  
Thành công này là một minh chứng cho những con đường giáo dục tồn tại giữa Trường Holy Family 
và Thomas More College. Chúng tôi mong muốn tổ chức kỷ niệm những thành công tiếp theo với 
ông và cộng đồng Holy Family rộng rãi hơn. 
 
Trân trọng 
 
 



� �

� Thứ Sáu, 16 Tháng Hai 2018

Laptop Workshop  
Tuesday 27th February: 9am 

Want to know more about how to use your child’s laptop? Want to know 
about new programs and applications? Then please join us for an 
informal and practical workshop covering areas such as: 

• How to save and retrieve documents; 

• How to upload and access photos; 

• Ideas of games and programs available on the laptop. 

Your child/children are more than welcome to join for the session so we 
can all learn from each other. There is no cost involved.  

When:  Tuesday 27th Feb (week 5) 9:00am - 10:00 am 

Where:   Holy Family Cafe 

What to bring: You and your child and your child’s laptop.  

Enquiries and bookings: 8250 6616 / 
emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au

Bạn muốn biết thêm về cách sử dụng máy tính xách tay của con 
bạn? Bạn muốn biết về các chương trình và ứng dụng mới? Thì 
xin bạn hãy tham gia với chúng tôi để  dự hội thảo và thiết thực 
bao gồm các lĩnh vực như: 
Cách lưu giữ và truy xuất tài liệu 
Cách tải và truy cập hình ảnh 
Ý tưởng của các trò chơi và các chương trình có sẵn trên máy 
tính xách tay. 
Con của bạn cũng được chào đón nhiều để tham gia vào buổi 
học,  để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Không có chi phí liên 
quan. 

Thời gian: Thứ Ba, 27 Tháng Hai (Tuần 5) 9:00 sáng - 10:00 
sáng 
Địa Điểm: PhòngCafe Holy Family  
Mang theo: Bạn và con bạn và máy tính xách tay của con bạn. 
Yêu cầu và đặt chỗ xin gọi: 8250 6616 hoặc email: 
emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au
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Vào Chúa Nhật ngày 11 Tháng Mười Hai như là một phần của Lễ 
Hội Đa Văn Hóa Salisbury cho các học sinh lớp 2 và 3 tham dự 
trận bóng đá với St Augustines.

Hai trận đấu đã rất thành công với một loạt các bàn thắng ghi 
được trên màn hình và làm việc tuyệt vời theo nhóm.
Tôi muốn cảm ơn đến thầy Stramare người đã huấn luyện và các 
phụ huynh đã ủng hộ sự kiện này.
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SCHOOL CROSSING MONITORS 
 
Recently your child’s school took part in School Crossing Monitor Training conducted by the South 
Australian Police.  This involves students in years 5, 6 and 7 being trained by Road Safety Educators 
from the SA Police Road Safety Section.  After the training is complete the student will receive a 
Certificate of Authority issued on behalf of the Commissioner of Police which, under the Road Traffic 
Act 1961 authorises the student to work as school crossing monitor. The certificate authorises the 
student to stop traffic using a Stop Sign or using Pedestrian Actuated Traffic Lights, as well as give 
reasonable directions to pedestrians for the safe and efficient movement of traffic at or on the crossing 
as in their opinion is necessary. 
 
The training involves learning how to safely stop vehicles at a school crossing and performing safety 
assessments on when it is safe for children to cross the road (this includes asking the monitors to check 
that all vehicles have stopped prior to pedestrians walking onto the crossing). The session also includes 
safe sign handling techniques and positioning within the crossing. 
 
It is extremely important that all people (including parents) use the crossings and become good road 
safety role models, by following the School Crossing Monitor’s directions, not only for their safety 
but the safety of all students and road users.     
 
If parents have any questions about the training the Road Safety Section is happy to receive these 
inquiries on the telephone number 82076586. 
 
Road safety is everyone’s responsibility. 
 
Thank you 
 
Acting Sergeant Nigel ALLEN 
Program Co-ordinator Road Safety  
South Australian Police 
 

 

 

NHỮNG GIÁM SÁT VIÊN CHO HỆ THỐNG BĂNG QUA TRƯỜNG 

Gần đây, trường học của con em quý vị đã tham dự Chương Trình Huấn Luyện Các Giám 
Sát Viên cho Trường Học (Cross Crossing Monitor Training) do Cảnh Sát Nam Úc tiến hành. 
Điều này liên quan đến học sinh của các Lớp 5, 6 và 7 được đào tạo bởi các nhà giáo dục 
về An Toàn Đường Bộ từ Phòng An Toàn đường bộ của Cảnh Sát Nam Úc. Sau khi hoàn 
thành khóa học, thì học sinh sẽ nhận được Chứng Chỉ Hành Nghề nhân danh Ủy Viên Cảnh 
Sát, theo Đạo Luật Giao Thông Đường Bộ năm 1961 cho phép học sinh làm việc theo dõi 
giám sát trường học. Chứng chỉ cho phép học sinh dừng các giao thông bằng Dấu STOP 
hoặc sử dụng Đèn Giao Thông điều khiển cho người đi bộ cũng như đưa ra các chỉ dẫn hợp 
lý cho người đi bộ để vận chuyển lưu lượng an toàn và hiệu quả tại hoặc trên đường băng 
ngang theo ý kiến của họ. 

Việc đào tạo bao gồm việc học cách ra dấu cho xe dừngg lại cách an toàn tại trường học 
ngay đường qua lại và thực hiện đánh giá an toàn khi nào thì an toàn cho trẻ em băng qua 
đường (bao gồm yêu cầu giám sát kiểm tra xem tất cả các xe đã dừng lại trước khi người đi 
bộ băng qua đường). Việc này cũng bao gồm các kỹ thuật xử lý ký hiệu an toàn và định vị 
trong phạm vi vượt qua. 

Điều quan trọng là tất cả mọi người (kể cả phụ huynh) sử dụng đường giao cắt và trở thành 
kiểu mẩu và giữ vai trò an toàn đường bộ bằng cách thực hiện theo hướng dẫn của Nhân 
Viên Giám Sát Hệ Thống Băng Qua Đường của Nhà Trường, không chỉ vì sự an toàn của 
họ mà cả sự an toàn của tất cả học sinh và người sử dụng trên đường. 

Nếu phụ huynh có bất cứ câu hỏi nào về việc huấn luyện này  thì Phòng An Toàn đường bộ 
vui mừng nhận được những yêu cầu qua số điện thoại 82076586. 

An toàn đường bộ là trách nhiệm của mọi người.  

Cảm ơn bạn 
Quyền Trung sĩ Nigel  ALLEN  
Chương trình Điều Phối An Toàn Đường Bộ của Cảnh Sát Nam Úc.
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To Principals 

From Neil McGoran 

Date 8 February 2018 

Re 2018 State Election 
 

 
Dear Colleagues 
 
I hope that the year has commenced well for you and your school communities. 
 
As you would be aware, the State election is only a matter of weeks away.  There is no doubt of 
the significant impact of the work that you and your school communities have done to date in 
writing to, and meeting with, your local candidates.  We have certainly lifted the profile of our 
schools, raised awareness of our funding issues and received strong local support from the 
candidates. 
 
With only six weeks to the election, there is still an opportunity to put our final case to the political 
candidates and their parties in order to obtain the maximum support for all students in Catholic 
schools across the State. 
 
We are very appreciative of the increase in recurrent grant funding and the introduction of capital 
grant funding locked into the State budget by the Labor Party.  Indeed, these commitments are 
guaranteed regardless who forms government after the election.  However, there are still a number 
of areas where we are seeking support.  Given the recent announcements by the Government for 
public schools, we feel there may be more opportunities for the incoming government to support 
Catholic school students in their education. 
 
Professor Denis Ralph and I have met with senior leaders of the political parties and are continuing 
discussions with them.  We have written to the three major parties asking each of them to outline 
the concrete commitments they will make to Catholic Education SA so that we can summarise 
these into one document for distribution to your communities.  This summary sheet will be 
available for distribution closer to the election. 
 
In the interim, I ask that you please undertake some further advocacy for your students and for 
Catholic Education in the broader sense.  I ask that each of you please send the attached letter to 
all political candidates in your electorate. The letter advises each candidate of our intention to 
make information about the election available to all members of Catholic communities, and seeks 
clarity from each party about its commitments, if any, to students in Catholic schools.  I have 
attached appropriate templates for you to use along with the updated list of candidates, and would 
ask that the letter be sent prior to 14 February.  Please note there have been a significant number 
of new candidates added to the listing.  Again, I would be pleased if you could advise Sylvia Jaksa 
at sylvia.jaksa@cesa.catholic.edu.au once you have sent the letters so that we can ensure every 
political candidate in every electoral district is covered. 
 
I have attached a further template for other members of your school community to use in writing to 
the political candidates.  We would like you to strongly encourage all members of your community, 
the Chairs of your School Boards, your grandparents, staff, carers and parishioners to send out 

Kính thưa các đồng nghiệp 
Tôi hy vọng năm mới đã bắt đầu tốt đẹp cho bạn và cộng đồng trường học của bạn. 
Như bạn đã biết, cuộc bầu cử Tiểu Bang chỉ kéo dài vài tuần. Không nghi ngờ gì về tác động đáng kể của 
tác phẩm mà bạn và các cộng đồng trường học của bạn đã làm cho đến nay bằng văn bản và đáp ứng với 
các ứng cử viên địa phương của bạn. Chúng tôi chắc chắn đã nâng cao hồ sơ của các trường học, nâng 
cao nhận thức về các vấn đề tài trợ của chúng tôi và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các ứng cử viên 
địa phương. 

Chỉ có sáu tuần cho cuộc bầu cử, vẫn có cơ hội đưa vụ kiện cuối cùng của chúng tôi đến các ứng cử viên 
chính trị và các đảng của họ để có được sự hỗ trợ tối đa cho tất cả học sinh trong các trường Công giáo 
trên toàn Tiểu bang. 

Chúng tôi rất hoan nghênh việc tăng nguồn tài chính trợ cấp thường xuyên và việc đưa ra ngân quỹ cấp 
vốn do Đảng Lao động khóa vào ngân sách nhà nước. Thật vậy, những cam kết này được đảm bảo bất kể 
ai thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực mà chúng tôi đang tìm kiếm hỗ 
trợ. Với những thông báo gần đây của Chính phủ dành cho các trường công, chúng tôi cảm thấy có nhiều 
cơ hội hơn cho chính phủ mới đến để hỗ trợ sinh viên Trường Công giáo trong việc học hành của họ. 

Giáo sư Denis Ralph và tôi đã gặp lãnh đạo cao cấp của các đảng chính trị và đang tiếp tục thảo luận với 
họ. Chúng tôi đã viết thư cho ba bên chính yêu cầu mỗi người đưa ra những cam kết cụ thể họ sẽ làm cho 
Catholic Education SA để chúng tôi có thể tóm tắt những điều này thành một tài liệu để phân phát cho cộng 
đồng của bạn. Tóm tắt này sẽ có sẵn để phân phối gần hơn với cuộc bầu cử. 

Trong thời gian tạm thời, tôi yêu cầu bạn vui lòng thực hiện một số biện hộ thêm cho sinh viên của bạn và 
Giáo dục Công giáo theo nghĩa rộng hơn. Tôi yêu cầu mỗi người hãy gửi bức thư đính kèm cho tất cả các 
ứng cử viên chính trị trong cử tri cử tri của bạn. Bức thư này khuyên mỗi ứng viên về ý định của chúng tôi 
để cung cấp thông tin về cuộc bầu cử có sẵn cho tất cả các thành viên của cộng đồng Công giáo, và tìm 
kiếm sự rõ ràng từ mỗi bên về những cam kết, nếu có, cho học sinh trong các trường Công giáo. Tôi đã 
đính kèm các mẫu phù hợp để bạn sử dụng cùng với danh sách cập nhật các ứng cử viên, và sẽ yêu cầu 
bức thư được gửi trước ngày 14 tháng 2. Xin lưu ý rằng đã có một số lượng đáng kể các ứng cử viên mới 
được thêm vào danh sách. Một lần nữa, tôi sẽ vui mừng nếu bạn có thể tư vấn cho Sylvia Jaksa tại 
sylvia.jaksa@cesa.catholic.edu.au một khi bạn đã gửi thư để chúng tôi có thể đảm bảo rằng mọi ứng cử 
viên chính trị trong mỗi quận cử tri đều được bảo hiểm. 
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these letters.  Please ensure that you highlight the need for equitable funding in our schools.  The 
more letters that reach politicians, the more momentum we create, and the more support we will 
receive in the party room. 
 
Over the next few weeks we will release a range of resources – including videos, newsletter inserts 
and facebook posts - that encourage school families to vote for their child’s education.  
Each resource will explain that Catholic Education needs a fair level of funding and encourage our 
community members to consider what each political party is offering when they vote. 

Our aim is to help parents make an informed choice – it is not to advise them about whom they 
should vote for. 

Currently our website has information including a new video for you to share with your school 
community either through your newsletter, website or facebook page: 
http://www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign 

Please also monitor our facebook page for posts to share: 

https://www.facebook.com/CatholicEducationSA/ 

You may also wish to use the newsletter articles, attached to this circular, in your school newsletter 

Thank you again for the work that you have done to date and for the work you will do in the coming 
weeks to ensure the best possible outcomes for our students and schools. 
 
If you require any further support or information, please do not hesitate to contact Sylvia Jaksa on 
8301 6182. 
 
With best wishes 
 
Yours sincerely 

 
Dr Neil McGoran 
Director 
  

Tôi đã đính kèm một mẫu khác cho các thành viên khác của cộng đồng trường của quí vị để sử dụng bằng văn bản 
cho các ứng cử viên chính trị. Chúng tôi mong muốn quí vị khuyến khích tất cả các thành viên trong cộng đồng của quí 
vị, Chủ tịch Hội Đồng Trường, ông bà, nhân viên, người chăm sóc và giáo dân của quí vị gửi đi những lá thư này. Hãy 
đảm bảo rằng quí vị nêu bật sự cần thiết phải có kinh phí công bằng trong các trường học của chúng ta. Càng nhiều lá 
thư tới các chính trị gia, chúng ta càng tạo ra động lực và sự ủng hộ chúng ta sẽ nhận được trong phòng đấu tranh 
của các đảng. 

Trong vài tuần tới chúng tôi sẽ phát hành một loạt các tài nguyên - bao gồm video, bản tin và các bài đăng trên 
Facebook - khuyến khích các gia đình của trường bỏ phiếu cho việc học của con  em mình. 

Mỗi nguồn tin sẽ giải thích rằng Giáo Dục Công Giáo cần có mức tài trợ hợp lý và khuyến khích các thành viên cộng 
đồng của chúng ta xem xét những gì mà mỗi đảng chính trị đang đưa ra khi họ bỏ phiếu. 
Mục đích của chúng ta là để giúp các phụ huynh đưa ra một sự lựa chọn về các thông tin - nó không phải là để tư vấn 
cho họ về những người mà họ nên bỏ phiếu cho. 

Hiện tại trang web của chúng tôi có thông tin bao gồm một video mới cho quí vị để chia sẻ với cộng đồng trường của 
quí vị hoặc thông qua trang tin tức, trang web hoặc trên trang facebook của quí vị: 

http://www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign 
Xin vui lòng cũng theo dõi trang facebook của chúng tôi để biết các bài viết để chia sẻ: 
https://www.facebook.com/CatholicEducationSA/ 

Quí vị cũng có thể muốn sử dụng các bài báo, kèm theo thông tư này, trong bản tin của trường. 

Cảm ơn quí vị một lần nữa vì những công việc mà quí vị đã làm cho đến nay và cho công việc mà quí vị sẽ làm trong 
vài tuần tới để đảm bảo kết quả tốt nhất có thể cho các học sinh và trường của chúng ta. 
Nếu quí vị cần bất kỳ hỗ trợ hoặc thông tin nào, xin vui lòng liên hệ Sylvia Jaksa theo số 8301 6182. 

Gởi đến quí vị những lời chúc tốt nhất  

Trân trọng cảm ơn 

Dr Neil McGoran 
Giám Đốc

https://www.facebook.com/CatholicEducationSA/
https://www.facebook.com/CatholicEducationSA/
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Template Letter to all candidates for the 2018 State Election 
from Parents 
 
 
Name of Candidate 
Political Party 
Address 
 
 
Dear {Name of Member/Candidate} 
 
I am writing to you on behalf of my [child/children] who attend a [name of school, suburb] to bring 
to your attention several matters of significant importance to my family and other families in 
Catholic Education SA. 
 
Firstly, we gratefully acknowledge the significant commitments that the current Labor government 
has already made to Catholic Education in the form of an increase in recurrent funding up to 22% 
of the Schooling Resource Standard (SRS), and capital grants to Catholic schools of $5.5M per 
annum (indexed). 
 
However, there have been recent announcements from the current Labor government that have 
come to my attention to the following issues. 

x student laptops for Year 10 students; 

x access to high speed internet; and 

x support for children with special needs. 

I would be interested in whether your [government/party] would provide any of those initiatives to 
my [child/children] in their Catholic [school/schools]: 

In addition to these matters, I ask if there are any commitments or otherwise that your 
[government/party] is making in relation to the following current and emerging issues that are of 
importance to our families: 

x regular and unrestricted access for South Australian students in rural Catholic schools to 
school buses; 

x an appropriate contribution to the costs associated with utilities; 

x support for the transfer of all Year 7 students into a secondary setting; 

x support for educational and wellbeing provision in Adelaide’s northern suburbs to respond 
to the significant social and economic challenges facing many young people and families in 
parts of the north; 

x recurrent and capital funding for Catholic Early Learning Centres. 

 
Of course, if there are any other initiatives within your policy platform, we invite you to 
include them in your response.  We also seek the financial commitment you will make to enable 
the implementation of these initiatives. 

 
I look forward to a reply to these issues, to enable me to make proper consideration of political 
parties in the upcoming state election. 
 
Yours sincerely 
 
Name 

Mẫu Thư gởi tất cả các ứng cử viên cho Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang năm 2018 
từ các Phụ Huynh 

Tên của Đảng Ứng cử viên  
Đảng Chính Trị  
Địa Chỉ 

Kính gửi {Tên của Thành viên / Ứng viên} 

Tôi gửi thư cho quí vị đại diện cho [đứa trẻ / con của tôi] đang học tại (tên trường học, vùng) mong quí vị chú ý 
đến một số vấn đề quan trọng đối với gia đình tôi và các gia đình khác trong nền Giáo Dục Công Giáo Nam Úc. 

Thứ nhất, chúng tôi xin chân thành ghi nhận những cam kết quan trọng mà chính phủ Lao Động hiện nay đã 
thực hiện đối với nền Giáo Dục Công Giáo dưới hình thức tăng quỹ thường xuyên lên đến 22% của SRS, và 
cấp vốn cho các trường Công Giáo ở mức 5,5 triệu USD mỗi năm (được lập chỉ mục). 

Tuy nhiên, đã có thông báo gần đây từ chính phủ Lao Động hiện tại đã chú ý đến những vấn đề sau đây. 
*   Máy tính xách tay dành cho học sinh lớp 10; 
*   Truy cập Internet tốc độ cao; và 
*   Hỗ trợ các trẻ em có nhu cầu đặc biệt. 

Tôi sẽ rất quan tâm xem liệu [bên liên quan của quí vị] có cung cấp bất kỳ sáng kiến nào cho con tôi trong 
trường Công Giáo (Tên Trường/Các Trường): 
Ngoài những vấn đề này, tôi muốn hỏi thêmcó những cam kết hay những gì mà [bên liên quan của quí vị] đang 
thực hiện liên quan đến những vấn đề hiện tại và những vấn đề đang nổi lên có ý nghĩa quan trọng đối với gia 
đình chúng tôi: 
*   Truy cập thường xuyên và không hạn chế cho học sinh Nam Úc trong các trường Công Giáo ở nông thôn 
với xe buýt trường; 
*.  đóng góp thích hợp cho các chi phí liên quan đến các tiện ích; 
*   hỗ trợ chuyển tất cả học sinh lớp 7 vào học trun học; 
*   hỗ trợ giáo dục và phúc lợi ở vùng ngoại ô phía Bắc của Adelaide để đáp ứng những thách thức kinh tế xã 
hội đáng kể mà nhiều bạn trẻ và gia đình ở miền Bắc đang phải đối mặt; 
*.  ngân sách thường xuyên và vốn cho các Trung tâm Học Tập Mầm Non của các Trường Công Giáo. 

Tất nhiên, nếu có bất kỳ sáng kiến khác trong nền tảng chính sách của quí vị, thì chúng tôi mời quí vị 
bao gồm những sáng kiến đó trong phản hồi của quí vị. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm cam kết tài chính mà quí 
vị sẽ thực hiện để giúp thực hiện các sáng kiến này. 

Tôi mong được quí vị trả lời những vấn đề này, để tôi có thể xem xét chính xác các đảng chính trị trong cuộc 
bầu cử sắp tới của tiểu bang. 

Trân trọng 

Tên
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Newsletter Articles – Fair Funding 
The following newsletter articles can be published in your school newsletter in the weeks leading up to the 
State Election on March 17. 

Further articles and adverts will be provided closer to the election. 

 

Newsletter article 1: An Introduction to Fair Funding 

 

Fair Funding for Catholic Schools 
As we head towards a State Election, parents are encouraged to consider how each political party is 
promising to support our Catholic schools. 

Until recently – Catholic schools in South Australia received the lowest level of funding in the country. 

In November, the State Government announced that it would increase recurrent funding to our schools. This 
equates to a $14.3 million increase in 2018 and brings us into much closer alignment with the amount 
Catholic schools receive in other parts of the country. The State Government also announced a capital grant 
of $5.5 million indexed annually to CPI. 

While this is good news for our schools, there is much more that can be done to ensure our schools receive 
adequate support. 

You can read more at: www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign 

 

 

Newsletter article 2: Explaining school bus issue 

 

School bus access for students in rural schools 
Imagine not being able to access a guaranteed place on your school bus to ensure your child gets to school 
safely? Sound’s crazy – but it is happening in some parts of rural South Australia. 

Every other state and territory has school buses managed by the Transport Department. We want the same 
to happen in South Australia – so that bus services are based on need not school sector. 

We are calling on all political parties to offer a better solution for students in Catholic schools in rural South 
Australia. 

Please voice your concern to your local MP and candidates in your electorate. 

You can read more at: www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign 

Các bài Tin Tức - Tài Trợ Công Bằng

Các bài Tin Tức dưới đây có thể được xuất bản trong bản tin của trường trong những tuần trước Cuộc bầu 
cử Tiểu Bang vào ngày 17 Tháng Ba.
Các bài Tin Tức và quảng cáo tiếp theo sẽ được cung cấp gần hơn trước cuộc bầu cử.

Bản Tin 1: Giới thiệu về Tài Trợ Công Bằng

Tài Trợ Công Bằng cho các Trường Công Giáo

Khi chúng ta đang hướng tới Cuộc Bầu cử Tiểu Bang, các bậc phụ huynh được khuyến khích xem xét từng 
đảng phái chính trị hứa hẹn sẽ hỗ trợ các trường Công Giáo của chúng ta như thế nào.

Cho đến gần đây - các trường Công Giáo ở Nam Úc nhận được mức tài trợ thấp nhất trong nước.

Vào Tháng Mười Một, Chính Phủ Tiểu Bang tuyên bố sẽ tăng ngân quỹ thường xuyên cho các trường học 
của chúng ta. Điều này tương đương với việc tăng $14,3 triệu trong năm 2018 và làm cho chúng ta gần gũi 
hơn với số tiền mà các trường Công Giáo nhận được ở các vùng khác của đất nước. Chính phủ Tiểu bang 
cũng tuyên bố một khoản tài trợ trị giá 5,5 triệu đô la được lập chỉ mục hàng năm cho CPI.

Mặc dù đây là tin tốt lành cho các trường học của chúng ta nhưng có nhiều điều nữa có thể được thực hiện 
để đảm bảo rằng trường học của chúng ta nhận được sự hỗ trợ đầy đủ.

Bạn có thể đọc thêm tại: www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign

Bản Tin 2: Giải thích về vấn đề xe buýt

Truy cập xe buýt cho học sinh trong các trường học nông thôn

Hãy tưởng tượng quí vị không thể truy cập vào một địa điểm được bảo đảm trên xe buýt của quí vị để đảm 
bảo con bạn đi học một cách an toàn? Âm thanh điên rồ - nhưng nó đang xảy ra ở một số vùng nông thôn 
Nam Úc.

Mọi tiểu bang và lãnh thổ khác đều có xe buýt trường do Bộ Giao Thông Vận Tải quản lý. Chúng tôi muốn 
điều tương tự xảy ra ở Nam Úc - để các dịch vụ xe buýt dựa trên nhu cầu không phải là khu vực trường học.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị đưa ra giải pháp tốt hơn cho học sinh trong các trường Công 
Giáo ở vùng nông thôn Nam Úc.
Xin hãy bày tỏ sự quan tâm của quí vị với các ứng cử viên địa phương và ứng cử viên trong khu vực bầu cử 
của quí vị. Quí vị có thể đọc thêm tại: www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign

http://www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign
http://www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign
http://www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign
http://www.cesa.catholic.edu.au/news/fair-funding-campaign
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SITTING MEMBERS AND CANDIDATES – HOUSE OF ASSEMBLY  NEW CANDIDATES ADDED IN BLUE TEXT 
Sitting MHAs marked in bold 

Electorate Held by Labor Liberal SA Best (Xenophon) Greens Conservatives Others Status 

Adelaide Liberal Jo Chapley Rachel Sanderson  Robert Simms  Betty Jean Dee-Price 
(Dignity)

 Marginal 

Badcoe Labor Jayne Stinson Lachlan Clyne Kate Bickford   John Woodward 
(Ind.) 

Marginal 

Black Liberal Randall Wilson David Speirs 

   Anastasia Svetlichny 
(Dignity) 

Marginal 

Bragg Liberal Rick Sarre Vickie Chapman 

   Joanne Blesing 
(Dignity) 

Safe 

Chaffey Liberal Sim Singh-Malhi Tim Whetstone Michelle Campbell    Safe 

Cheltenham Labor Jay Weatherill 

    Madeline McCaul 
(Dignity) 

Safe 

Colton Labor Angela Vaughan Matt Cowdrey Jassmine Wood   Ted Evans (Dignity) Marginal 

Croydon Labor Peter Malinauskas 

    Lucy McGinley 
(Dignity)

 Safe 

Davenport Liberal 

 Steve Murray Karen Hockley    Fairly safe 

Dunstan Liberal Matt Loader Steven Marshall 

   Ben Wilson (Dignity) Marginal 

ElderÄ Liberal Annabel Digance Carolyn Habib Michael Slattery   Nick Schumi 
(Dignity)

 Marginal 

Elizabeth Labor Lee Odenwalder 

 Phil Gallasch    Fairly safe 

Enfield Labor John Rau 

    Emma Cresdee 
(Dignity) 

Fairly safe 

Finniss Liberal Russell Skinner David Basham     Safe 

Flinders Liberal Julie Walsh Peter Treloar 

    Safe 

Florey Labor Rik Morris     Frances Bedford (Ind. 
Labor)  

Fairly safe
 

Frome Independent Annette Elliot Kendall Jackson    Geoff Brock (Ind. 
Liberal) 

Safe
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Gibson Liberal Matt Carey Corey Wingard Kris Hanna   Garry Connor 
(Dignity) 

Marginal 

Giles Labor Eddie Hughes 

 Tom Antonio    Marginal 

Hammond Liberal Mat O’Brien Adrian Pederick Kelly Gladigau
 

   Safe 

Hartley Liberal Grace Portolesi Vincent Tarzia Nick Xenophon   Rick Neagle (Dignity) Marginal 

Heysen Liberal Tony Webb Josh Teague John Illingworth    Safe 

Hurtle Vale Labor Nat Cook Aaron Duff Michael O’Brien    Marginal 

Kaurna Labor Chris Picton 

     Fairly safe 

Kavel Liberal Glen Dallimore Dan Cregan Andrew Stratford   Cristina Rodert 

(Dignity) 

Safe 

King Labor Julie Duncan Paula Luethen-Soper     Marginal 

Lee Labor Stephen Mullighan Steven Rypp Andy Legrand    Marginal 

Light Labor Tony Piccolo Karen McColl     Marginal 

MacKillop Liberal 

 Nick McBride Tracy Hill    Safe 

MawsonÄ Liberal Leon Bignell Andy Gilfillan Hazel Wainwright    Marginal 

Morialta Liberal Peter Field John Gardner 

    Safe 

Morphett Liberal Mark Siebentritt
 

Stephen Patterson Simon Jones   

Duncan McFetridge 
(Ind. Lib) 

Monica Kwan 
(Dignity) 

Fairly safe
 

Mount Gambier Liberal 

 Craig Marsh    Troy Bell (Ind. Lib) Safe 

Narungga Liberal Doug Milera Fraser Ellis Sam Davies    Safe 

NewlandÄ Liberal Tom Kenyon Richard Harvey     Marginal 

Playford Labor Michael Brown  Helen Szuty    Safe 

Port Adelaide Labor Susan Close 

 Gary Johanson   Bryan Tingey (Dignity) Safe 

Ramsey Labor Zoe Bettison 

 Tarnia George    Safe 

Reynell Labor Katrine Hildyard 

     Fairly safe 

Schubert Liberal David Haebich Stephan Knoll 

    Safe 

Stuart Liberal Khatija Thomas Dan van Holst Pellekaan 

    Safe 

Taylor Labor Jon Gee   Sonja Taylor    Fairly safe 

Torrens Labor Dana Wortley Therese Kenny    John Duthy (Dignity) Marginal 

Unley Liberal 

 David Pisoni 

    Fairly safe 

Waite Liberal 

 Sam Duluk Graham Davies   

Martin Hamilton-
Smith(Ind. Lib.) 

Cathi Tucker 
(Dignity) 

Safe
 

West Torrens Labor Tom Koutsantonis 

    Phillip Beddall 
(Dignity) 

Safe 

Wright Labor Blair Boyer Luigi Mesisca     Marginal 

Notes 
ÄSeats are adjusted for redistribution. This means that some notional Liberal seats have a Labor incumbent, for example, the Member for Elder, Annabel Digance, the Member 
for Newland, Tom Kenyon, and the Member for Mawson, Leon Bignell. 

Sam Duluk, Liberal Member for Davenport will shift from Davenport to run for Waite. 

Former Labor MP Frances Bedford yet to decide if she will run for Florey with retirement of Jack Snelling 

Troy Bell, former Liberal Member for Mount Gambier, now Independent Liberal pending outcome of criminal charges 

The notional safety or marginality of each seat is based on the 2014 election results.  It does not take into account emerging factors such as the introduction of SA Best 
(Xenophon) candidates 
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LEGISLATIVE COUNCIL 
Candidates for 2018 with current MLCs marked in bold. 

Labor Liberal Xenophon Greens Conservatives Dignity Advance SA 

Leesa Vlahos 

Irene Pnevmatikos 

Mahanbir Grewal 

Justin Hanson 

Clair Scriven 

David Ridgway 

Jing Lee 

Stephen Wade 

Terry Stephens 

Bernadette Abraham 

Clementina Maione 

Kuldip Chugha 

 
Tammy Franks Robert Brokenshire Kelly Vincent 

Diana Bleby 

Ryan Mann 

Esther Simbi 

Peter Humphries 

Note that Leesa Vlahos is shifting from the House of Assembly and seeking election to the Legislative Council 

With the creation of Advance SA with the breakaway of John Darley from Xenophon, former Xenophon candidate Peter Humphries has nominated for Advance SA 

 

MLCs whose terms expire at the 2022 election 

Labor Liberal Xenophon Greens Conservatives Dignity Advance SA 

Ian Hunter 

Kyam Maher 

Russell Wortley 

Tung Ngo 

Andrew McLachlan 

John Dawkins 

Michelle Lensink 

Rob Lucas 

None with defection of 
John Darley 

Mark Parnell Dennis Hood  John Darley 

 

There are 22 MLCs.  Eleven places will be contested in the 2018 election. 

John Darley has defected from Xenophon (SA Best) to form Advance SA 

  

Retiring Members of Parliament 

Labor 
Michael Atkinson MHA (Croydon).  Peter Malinauskas (MLC) has nominated for Croydon 

Paul Caica MHA (Colton) 

Steph Key MHA (Ashford) 

Jennifer Rankine MHA (Wright) 

Gail Gago MLC 

John Gazzola MLC 

Jack Snelling MHA 

 
Liberal 
Mark Goldsworthy MHA (Kavel) 

Steven Griffiths MHA (Goyder) 

Michael Pengilly MHA (Finniss) 

Isobel Redmond MHA (Heysen) 

Mitch Williams MHA (MacKillop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated 25 October 2017 
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CHO THẤY VÀ KỂ LẠI

Một ví dụ về Tinh Thần Cộng Đồng đã được chứng minh bởi 
Thầy Phó Hiệu Trưởng Adam Slater, anh Scott Thain (người 
làm vườn), ông Mick- (làm hợp đồng) vào ngày Thứ Năm 8 

Tháng Hai. 3 quý ông này đã giúp đỡ một trong những bà mẹ 
chúng ta (một bà mẹ đang mang thai) họ đã giúp thay đổi lốp 
ô tô của bà ở nhiệt độ 39 độ. Mọi người đã làm rất tốt. Giúp 

đỡ rất nhiều. Có tinh thần cộng đồng lớn!
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HFCS Parents & Friends Community 

The Parents and Friends community is a community of people who work together to support the education of students 
of Holy Family Catholic school.  This is achieved through community activities, social gatherings and fundraising.  The 
community aims to support the school in its provision of Christian education, in the joint goal of "educating our 
children for tomorrow". 

Through its various community events, the P&F raises funds that provide a significant contribution to projects within 
Holy Family Catholic school.  These directly benefit students and their learning.  To date, monies raised have enabled 
purchases in new technology, new facility ventures and much more.  

The Parents & Friends sponsored events aim to foster a spirit of community, support and involvement for the families 
and friends of the children at Holy Family Catholic school, within a Christian ethos of being caring and 
giving.  Parents can support their children by becoming involved in The Parents & Friends, in any way that suits their 
family's schedule.  

Parents and friends are invited along to meet some great people and forge some wonderful friendships, whilst making 
the school community the best it can be for students. 

We believe that every member of our community has something to offer to support our learning and community 
programs.  

Family and community members are invited to contribute to the life of the community in ways that reflect their 
particular interests, skills, experience and capacity.  

This involvement is highly valued as it helps to create and strengthen our community and build a culture of 
collaboration and shared commitment to our mission.  

Whether it's a one off or regular commitment, every contribution matters and makes a difference.  There are many 
ways to be involved as a member of Holy Family Catholic Community including:  

• Volunteering in our Parent Café; 
• Register to be a Learning Assistance Program (LAP) volunteer;  
• Help in the Community Garden; 
• Attending community events; 
• Volunteering to assist in school activities (Disco, Mother’s/Father’s Day), in the classrooms and on 

excursions/incursions; 
• Sports coaching; 
• Volunteering in the Canteen. 

Be involved. Be Engaged.  Together, our community will flourish! 

We value your involvement 

Information here about volunteering: Click on the links below 

Induction Pack for Volunteers 
Volunteer Child Protection Training 

Phụ Huynh & Bạn Hữu trong Cộng Đồng HFCS thân mến,  

Cộng Đồng của Phụ Huynh và bạn hữu là cộng đồng những người cùng làm việc để hỗ trợ việc 
giáo dục học sinh của trường Công Giáo Holy Family. Điều này đạt được thông qua các hoạt 
động cộng đồng, các cuộc họp xã hội và gây quỹ. Cộng đồng nhằm mục đích hỗ trợ nhà trường 
trong việc cung cấp giáo dục về Kitô Giáo, trong mục tiêu chung là "giáo dục con cái của chúng 
ta cho ngày mai”. 

Thông qua các sự kiện cộng đồng khác nhau của mình, P & F tạo ra các quỹ đóng góp đáng kể 
cho các dự án trong khuôn viên của Trường Công Giáo. Những lợi ích trực tiếp cho học sinh và 
học tập của họ. Đến nay, tiền gây quỹ đã huy động cho phép mua hàng bằng công nghệ mới, 
liên doanh cơ sở mới và nhiều hơn nữa. 

Các sự kiện của Cha mẹ và Bạn bè tài trợ nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần cộng đồng, hỗ trợ 
và sự tham gia cho các gia đình và bạn hữu của học sinh tại trường Công Giáo Holy Family, 
trong một đặc tính của  Kitô giáo là chăm sóc và cho. Phụ Huynh có thể hỗ trợ con mình bằng 
cách tham gia vào Chương Trình Phụ Huynh và Bạn Hữu theo bất kỳ cách nào phù hợp với lịch 
trình của gia đình. 

Phụ Huynh và bạn hữu được mời đến để gặp gỡ một số người tuyệt vời và tạo ra một số tình 
bạn tuyệt vời, trong khi làm cho cộng đồng trường là cách tốt nhất giúp cho học sinh . 
Chúng tôi tin rằng mọi thành viên trong cộng đồng của chúng ta đều có thể làm điều gì đó để 
cung cấp hỗ trợ các chương trình học tập và cộng đồng của chúng ta. 
Các thành viên trong gia đình và cộng đồng được mời đóng góp vào cuộc sống của cộng đồng 
theo cách phản ánh những sở thích, kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực của họ. 
Sự tham gia này rất có giá trị vì nó giúp tạo ra và củng cố cộng đồng của chúng ta và xây dựng 
một nền văn hoá hợp tác và chia sẻ cam kết với sứ mệnh của chúng ta. 
Cho dù đó là một cam kết thường xuyên hay không thường xuyên, mọi đóng góp đều có ý 
nghĩa và tạo ra sự khác biệt. Có nhiều cách để tham gia với tư cách là thành viên của Cộng 
Đoàn Công giáo Holy Family bao gồm: 
• Tình nguyện trong phòng Café dành cho Phụ huynh; 
• Đăng ký làm tình nguyện viên Chương trình Hỗ trợ Học tập (LAP); 
• Giúp đỡ trong Garden Community; 
• Tham dự các sự kiện cộng đồng; 
• Tình nguyện giúp đỡ các hoạt động của trường (Disco, Ngày của Mẹ / Cha), trong lớp học và t 
Tham quan; 
• Huấn luyện thể thao; 
• Tình nguyện trong Canteen.
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   Term 1 Week 3

P&F WANT YOU 
We are currently looking for school volunteers  

to join the P&F community  

Please register your interest today 

The community is involved with: 
�Supporting the Parent CAFE 
�School activities like mother’s, father’s day, Carols 

Spring Fair and Disco 
�Contribute your Ideas 
�Meet other parents and friends 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

Phone: 8250 6616 
EMAIL:  pandf@holyfamily.catholic.edu.au  

To get your Catholic police clearance.  
Apply in the Office or click on the link below 

Volunteers Induction Pack 

OPEN NEXT 
TBA 

The Parent Cafe
(Located next door to the resource center)

A great place to wait for your children, catch 
up with other parents and have a cuppa in 

warmth and comfort.

Nut Free Cakes & Biscuits are welcomed to 
share with a tea or coffee

P&F NEWSLETTER 2018

NEXT P&F MEETING:  
TBA 

All volunteers &  parents are invited 
to attend the P&F meetings. 
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THỨ TƯ LỄ TRO 

Thứ Tư 14 Tháng Hai đánh dấu sự khởi đầu của 
Mùa Chay.

Đức Thánh Cha Francis gọi mùa Chay là thời của 
ÂN SỦNG.

"Hơn 40 ngày chúng ta được mời để trải nghiệm 
lại sự thành công của lòng thương xót qua đó có 
thể làm nghiền nát chúng ta hoặc giảm chúng ta 
cho một cái gì đó không xứng đáng với phẩm giá 
của chúng ta như con cái của Thiên Chúa ".

Dưới đây là một số sự kiện về Mùa Chay

Mùa Chay là thời kỳ bốn mươi ngày trước Lễ Phục 
Sinh. Nó bắt đầu vào ngày Thứ Tư 14 Tháng Hai 
năm 2018, nơi các linh mục đánh dấu tro vào trán 
của Kitô hữu như là lời nhắc nhở rằng chúng ta được 
tạo ra từ bụi và bụi chúng ta sẽ trở lại.

Trong Mùa Chay 
chúng ta theo Chúa 
Giêsu từ chức vụ 
trưởng thành của 
Người qua sự đau khổ 
của Người trong Tuần 
Thánh và sự đóng 
đinh và chết của 
Người vào Thứ Sáu 
Tuần Thánh. Mùa 
Chay chấm dứt vào 

ngày 31 Tháng Ba, Đây là ngày trước Lễ Phục Sinh. 
Ngày hôm sau chúng ta cử hành sự phục sinh của 
Chúa Jêsus vào Chú Nhật Phục Sinh.

Mùa Chay bắt nguồn từ những ngày sớm nhất của 
Giáo Hội như là thời gian chuẩn bị cho Phục Sinh, 
khi tín hữu dành sự trung thành riêng cho họ và khi 
những người cải đạo được hướng dẫn trong đức tin 
và chuẩn bị cho phép báp têm.

Bằng cách quan sát 40 ngày Mùa Chay, mỗi Kitô hữu 

bắt chước Chúa Giêsu rút lui vào đồng hoang trong 
bốn mươi ngày.

Mùa Chay là thời gian ăn năn và ăn chay vì mỗi Kitô 
hữu tập trung vào mối quan hệ cá nhân của họ với 
Thiên Chúa. Đó là thời gian khi các Kitô hữu nhớ 
đến phép báp têm của chúng ta, khi Chúa Giêsu rửa 
tội chúng ta, ban cho chúng ta sự mới mẻ của cuộc 
đời để ăn mừng trong chiến thắng của C Nhật Lễ Lá 
và vinh quang Phục Sinh.

Trong hầu hết các nhà thờ, đồ trang trí màu tím, màu 
sắc hoàng gia, để chuẩn bị cho Nhà Vua.

Thánh lễ, Phụng vụ và các buổi cầu nguyện

Thứ Năm, ngày 22 Tháng Hai  của Lớp 6 / 7PN & 
JW Mass, lúc 11.30 sáng trong Trung Tâm

Thứ Năm, 22 Tháng Hai, 1JM Lễ Phụng Vụ, lúc 2.30 
chiều trong lớp học

Thứ Năm, Ngày 22 Tháng Hai, Ngày Cầu Nguyện 
củs 5DP lúc 9 giờ sáng

ỦY BAN VÀ CÁC NHÓM
Đời Sống Đúng Trong Nhóm Cầu Nguyện của Chúa.

Gặp gỡ vào Thứ Tư lúc 9:30 sáng trong ngày học ở  
Holy Family. Xin hãy đến và tham gia cùng chúng tôi 
để Mân Côi, Lòng Thương Xót, đọc kinh thánh và 
những lời cầu nguyện khác. Chào mừng mọi người.

TIN TỪ APRIM
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WEEKLY NEWSLETTER OF 
SALISBURY CATHOLIC 

PARISH 

     PARISH VISION: 
A Welcoming Community, 

United in Faith, 
Centred in 

the Eucharist, 
 Which embraces the Spirit 

and Nature of all  
God’s People 

 
 

PARISH CONTACTS: 

 

Parish Business Manager:  
Anne Blake 
Phone: 8258 2314  Facsimile:  8281 8287 
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
Fr Roderick O’Brien PP 

  Fr Shibu Jacob msfs 
  Deacon Arturo Jimenea  
  (For emergencies after office hours, 
   please phone 8258 2314, and use    
   the mobile number provided) 

 

Parish Sacrament Program: 
Louise Svensdotter (Coordinator) 
Diane Innes (Pastoral Assistant) 
Sacrament Program direct line:  
8281 9603    salcath3@tpg.com.au 

  

  Parish Faith Formation: 
Joan Young 0419 485 090 
young.joan@bigpond.com 
 

Children’s Liturgy of the Word: 
Damien Walker (Coordinator) 
8258 2314 or 0423 914 675 
salcath10@tpg.com.au 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 
 

Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay 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 
 
 

 

11118888thththth    FebruaryFebruaryFebruaryFebruary    2018201820182018        (Year B)(Year B)(Year B)(Year B)    
    

FIRST SUNDAY OF LENTFIRST SUNDAY OF LENTFIRST SUNDAY OF LENTFIRST SUNDAY OF LENT    

SUNDAY MASS TIMES 
       Orario delle Messe 
 

St. Augustine’s:   23 Commercial Rd,  
  Salisbury                                                            

       Saturday:  6.00pm Vigil 
             Sunday:    9.00am 

   12:00noon (Polish) 
   7.00pm    

1st Sunday of Month at 3:00pm  
                              (Filipino Community) 
2nd Sunday of the month at 10.30am 
     (Italian)   

            
St. Finbar’s:         Greencroft Road,  

  Salisbury North   
       Sunday:  9:00am 

 

Holy Family:        Shepherdson Rd,    
     Parafield Gdns  

            Sunday:    10:30am  
 

RECONCILIATION TIMES 
Saturday from 11:30am &  

also after Vigil Mass 
 

Parish website: http://salcath.freehostia.com 
http://salcath.freehostia.com 

 

STRETCHING TO THE NEXT LEVEL…this lent 
 

Dear Friends,  
 

 At the beginning of the Lenten journey, many ask themselves. 
“What do I give up for lent?”  Some give up sweets, others meat and still 
others their favorite shows or entertainment. After the lent, we have more 
sweets, more food and more of television shows and entertainment.  I have 
a suggestion for this lent. Reach for new heights in your abilities, in your 
spiritual walk and in your relationships. Concentrate on areas where you 
have experienced rejection or failures. Get out of your comfort zone and 
explore life in its fullness. Sometimes I think, God was good to me, I am 
satisfied, let me go on just the same… That is called complacency, feeling 
that I have reached my limits.  
 

 Consider an oak tree. If you plant it in a pot its growth will be 
limited. Once its roots fill that pot, it can grow no further. The problem is 
not with the tree; it is with the environment. Perhaps you have bigger 
things in your heart than your present circumstances and environment can 
facilitate. That is why at times God will stir you out of a comfortable 
situation. When you go through a difficult phase in your life do not think 
that somebody has it in for you.  Sometimes that is God’s way of directing 
you to his larger plan. God is trying to stretch you to the next level. God 
knows we are not going to go without a push. God will make it 
uncomfortable for us to stay where we are currently. The mistake we make 
is that we become negative and sour and we complain about what is 
happening to us. We focus on negativity and lose the larger picture. When 
you open your heart to God’s plan that opens the door to growth and 
success.  We experience blessings in abundance.  
 

 When difficult things happen, trust God and push forward. 
Understand the place of prayer, charity and fasting in lent.  Understand 
prayer as the means to enhance our relationship with God, make those 
encounters very personal. Understand charity not as an external act, giving 
something in a paternalistic manner to quieten our conscience, but as a 
means to connect with the other who is in need of our time and friendship. 
Fasting is not about denial but an invitation to be more sensitive and 
sharing in our simplicity. Don’t live with that treasure undiscovered and 
don’t die with the treasure still in you. Press forward and give birth to the 
dreams God has placed in your heart.  
 
Wishing you God’s best and Blessings of Lent,  
 
 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs  
 

KÉO THEO BƯỚC KẾ TIẾP ... mùa chay này

Bạn thân mến,

Vào đầu cuộc hành trình Mùa Chay, nhiều người tự hỏi mình. "Tôi phải từ bỏ gì trong mùa 

chay?" Một số thì bỏ đồ ngọt, người khác thì bỏ thịt và những thứ khác mà họ yêu thích hay 

giải trí. Sau khi mùa chay, chúng ta lại có nhiều đồ ngọt, thức ăn nhiều hơn và nhiều chương 

trình truyền hình và giải trí. Tôi có một gợi ý cho mùa chay này. Tiếp cận những đỉnh cao mới 

trong khả năng của bạn, trong cuộc đi bộ tâm linh và trong mối quan hệ của bạn. Tập trung vào 

sự việc mà bạn đã trải qua như sự từ chối hoặc thất bại. Hãy thoát khỏi vùng thoải mái của bạn 

và khám phá cuộc sống trong sự trọn vẹn của nó. Đôi khi tôi nghĩ rằng, Chúa đã tốt với tôi, tôi 

hài lòng, hãy để tôi tiếp tục như cũ ... Đó được gọi là tự mãn, cảm thấy rằng tôi đã đạt đến giới 

hạn của tôi.

Hãy xem xét một cây sồi. Nếu bạn trồng nó trong chậu, sự tăng trưởng của nó sẽ bị hạn chế. 

Một khi rễ của nó dày đặc trong nồi đó, thì nó không thể phát triển thêm nữa. Vấn đề không 

phải là với cây; đó là với môi trường. Có lẽ bạn có những điều to lớn hơn trong lòng mình hơn 

là hoàn cảnh hiện tại và môi trường của bạn có thể tạo điều kiện. Đó là lý do tại sao khi Chúa 

sẽ khuấy bạn ra khỏi một tình huống thoải mái. Khi bạn trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc 

sống của mình, bạn không nghĩ rằng ai đó đã có nó trong bạn. Đôi khi đó là cách của Đức Chúa 

Trời hướng bạn đến kế hoạch lớn hơn của mình. Đức Chúa Trời đang cố gắng kéo bạn đến 

cấp độ tiếp theo.  Chúa biết chúng ta sẽ không đi mà không cần phải đẩy. Đức Chúa Trời sẽ 

làm cho chúng ta không thoải mái khi chúng ta ở nơi  hiện tại. Sai lầm của chúng ta là chúng ta 

trở nên tiêu cực và chua xót và chúng ta phàn nàn về những gì đang xảy ra với chúng ta. 

Chúng ta tập trung vào tiêu cực và mất hình ảnh lớn hơn. Khi bạn mở lòng với kế hoạch của 

Chúa thì Chúa mở cánh cửa cho sự tăng trưởng và thành công. Chúng ta kinh nghiệm phước 

lành trong sự dư dật.

Khi những điều khó khăn xảy ra, hãy tin tưởng Đức Chúa Trời và thúc đẩy. Hiểu nơi cầu 

nguyện, lòng bác ái và kiêng ăn. Hiểu lời cầu nguyện như là phương tiện để nâng cao mối 

quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, làm cho những cuộc gặp gỡ đó trở nên cá nhân. Hiểu 

được lòng bác ái không phải là hành động bên ngoài, đưa ra một cách thức mang tính kết nối 

để làm lương tâm của chúng ta yên tĩnh hơn,. Việc nhịn ăn không phải là từ chối mà là một lời 

mời để được nhạy cảm hơn và chia sẻ trong sự đơn giản của chúng ta. Đừng sống với kho báu 

đó chưa được khám phá và đừng chết với kho báu vẫn còn trong mình. Nhấn mạnh về phía 

trước và sinh ra những giấc mơ mà Thượng Đế đã đặt trong trái tim của bạn.

Chúc các bạn mọi sự tốt lành nhất trong Chúa và Phước Lành của Mùa Chay,

Cha Shibu Jacob Msfs

18 Tháng Hai 2018 (Năm B) 
CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA MÙA CHAY
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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC 
Lời nhắc nhở rằng học sinh cần phải mặc Đồng Phục Mùa Hè cho Học Kỳ 1 và hiện các đồng 
phục đang có bán. 

Nếu quí vị có con bắt đầu học vào năm  
2018, xin đến để đặt hàng càng sớm  
càng tốt. 
Các túi xách của Holy Family có giới hạn, 
 giá là $50. Khi những túi xách này bán 
 ra hết thì sẽ phải đợi đến Học Kỳ 4 năm 
của năm 2018. 

Đồng Phục Mùa Hè như sau: 

NỮ: 
Áo đầm mùa hè; 
Vớ nữ của Holy Family. 

NAM: 
Áo sơ mi sọc tay ngắn của Holy Family 
Quần short có dấu hiệu trường; 
Vớ nam của Holy Family. 

THỂ THAO (Nam & Nữ) 
Áo thun sọc của Holy Family; 
Quần thể thao ngắn của Trường 
Vớ thể thao của Trường. 

NÓN BẮT BUỘC CHO HỌC KỲ 1 

Chỉ bằng  
TIỀN MẶT 

Có Hiệu Lực Ngay Lập 
Tức chỉ nhận tiền mặt 
nếu quí vị muốn mua 

các đồng phục trường.

Không nhận trả góp 

cho các đồng phục củ.


Lưu ý: Nếu quí vị muốn 
bán đồng phục củ thì 

nhà trường sẽ lấy 20% 
để cho vào quỹ của 

trường.


ĐỒNG PHỤC CŨ 

Chỉ những đồ đồng phục cũ có chất lượng tốt mới có thể được chấp nhận để bán lại. Bất kỳ vật 
phẩm nào bị mờ, vá, bị căng hoặc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị từ chối. 

 Sau đó nếu không có liên lạc được thì các vật dụng sẽ được hủy bỏ. Chúng tôi không còn nhận 
các áo thun hay áo thể thao nữa.  Áo thun thể thao sẽ không còn được chấp nhận để bán như 
đồng phục cũ.
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Today we commence our Billy G’s Gourmet Cookie Dough Easter Fundraiser.  All funds raised will go towards 
Spring Fair.  The moreish cookie dough is only available through fundraisers, not sold in stores, so stock up! 
 
Billy G’s Fundraiser Order Forms will available from Monday 12th February for collecting orders from family, friends & neighbours. 
 
Please return your brochure & monies to School Front Office by Friday 16th March. 
The current scheduled day for pick-up of your order is Wednesday 11th April. 
 

MAKE YOUR HOLIDAYS SPECIAL! 
Purchase the Gingerbread dough and receive a FREE Gingerbread Man cookie cutter. 

Purchase the Shortbread dough and receive a FREE Easter Bunny cookie cutter. 
The kids will love baking their very own Gingerbread Men and Easter Bunny cookies over the break. 

 
Billy G’s is an Australian family owned and operated business.  There are ten (10) delicious flavours including a new Gingerbread 
and Shortbread Biscuit dough, a cheese flavoured Doggie Dough that your favourite furry animals will go bonkers over and a 
Gluten Free Choc Chunk.  There are FREE PRIZES detailed in the order form.  The more tubs you sell, the better the prize! 
 
• The cookie dough is packed in a reusable 1kg tub which makes 40 x 25g cookies. 35c-40c per cookie. 
• You can REFREEZE the cookie dough and thaw it out as you require for baking. 
• You can keep the thawed cookie dough in your refrigerator for up to 4 weeks. 
 
Paying for your orders, you have two options: 
 
In person:  Return monies with the attached order form with your prize selection to the School Front Office 

for yourself and multiple orders for family, friends and neighbours. 
Order and pay online: Go to www.cookiedough.com.au and place your order and pay online. 
 
All orders to be placed and paid for by the due date above.  We will advise at a later date the confirmed pick up date. 

 
 
Win a Gold Coast Family Holiday:  Sell or buy a tub of Billy G’s Cookie Dough for your chance to win a Gold Coast Family Holiday 
staying at Sea World Resort & Water Park with entry to Sea World, Warner Bros. Movie World, Wet N’ Wild Gold Coast, 
Paradise Country and the choice of either $1,000 cash or $1,000 airfare voucher.  Go to www.australianfundraising.com.au/win 
to enter. 
 
We thank you for making our Billy G’s Fundraiser a huge success! 

FUNDRAISING HAS NEVER TASTED SO GOOD!                      
    BAKE YOUR VERY OWN DELICIOUS COOKIES!! 

 

Bánh đã trở lại rồi…

Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quí vị Bột Làm Bánh Cookies của Billy G’s Gourmet. Tất cả tiền gây quỹ 
được sẽ xung vào trong quỹ Hội Xuân. Các bột bánh đã làm sẳn chỉ bán trong thời gian gây quỹ này, 
không có bán ngoài các tiệm, vì vậy hãy mua và giữ lâu để làm! 

Đơn đặt mua bột  của Billy G’s Fundraiser có sẳn tại Văn Phòng Trường từ Thứ Hai 12 Tháng Hai, quí vị 
có thể lấy vài tờ đem về cho gia đình & bạn hữu hoặc hàng xóm đặt mua.

Xin vui lòng trả lại đơn và tiền tại Văn Phòng Trường vào Thứ Sáu 16 Tháng Ba.

Ngày quí vị có thể đến lấy bột bánh đã đặt mua là  Thứ Tư 11 Tháng Tư.
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We have registered in the 
2018 Coles Sports for 
Schools program.  The 

School needs your help with 
any vouchers.  Please give to 
your child’s teacher or drop in 

to the front office.


All vouchers must be received 
no later than 11th May 2018.


Happy collecting.

Trường chúng ta đã đăng ký 
tham gia Chương Trình 2018 

Coles Sport. Nhà trường cần sự 
giúp đở của quí vị qua những 
voucher mà quí vị có từ Coles. 

Xin vui lòng cho lại cho giáo 
viên của con quí vị hoặc trong 

văn Phòng Trường.

Tất cả vouchers phải nhận 

được không trể quá 

11 Tháng Năm 2018.
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Học Kỳ 1
Học Kỳ 1 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 5CM & 5PP
Week 3 5DP & 5HN
Week 4 4BH & 4AE
Week 5 6/7NB & 6/7MS
Week 6 6/7PN & 6/7JW
Week 7 6/7HM & 6/7ND
Week 8 4RG-Harmony Day
Week 9 Good Friday
Week 10 3JH & 3MP
Week 11 Thể Thao Toàn 

Trường (Thứ Năm)

Trình Bày Sinh Hoạt Lớp
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Thi Bơi Lội SAPSASA Thứ Sáu 23 Tháng Hai

Public Holiday  Nghĩ Lễ Adelaide Cup - Thứ Hai 12 Tháng Ba

Thi Bơi Lội SAPSASA Thứ Tư 14 Tháng Ba

Harmony Day - Ngày Hòa Hợp Thứ Tư 21 Tháng Ba

Public Holiday - Nghĩ Lễ Lễ Thương Khó - Thứ Sáu 30 Tháng Ba

Public Holiday - Nghĩ Lễ Lễ Phục Sinh - Thứ Hai 2 Tháng Tư

Sports Day - Thể Thao Toàn Trường Thứ Năm 12 Tháng Tư

Ngày Cuối Cùng của Học Kỳ Thứ Sáu 13 Tháng Tư
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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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VÀI THÔNG TIN DÀNH CHO QUÍ VỊ

Vài Nhắc Nhở:
• TRƯỜNG BẮT ĐẦU HỌC - vào lúc 8:50 sáng, học sinh cần có sự chăm sóc của người lớn luôn 

mọi lúc.  Người trực cho các sân trườg vào lúc 8:30 sáng, nếu các em đến sớm thì các em phải 
vào trung tâm giữ trẻ OSHC;

    . ĐẾN TRƯỜNG TRỂ- Nếu con em quí vị đến trường trể hơn 8:50 sáng thì các em PHẢI đến Văn 
Phòng để ký tên vào.

•       TRƯỜNG TAN-  lúc 3 giờ chiều, nếu quí vị KHÔNG THỂ đón con em mình lúc 3.10pm, thì con 
em quí vị cần vào trung tâm giữ trẻ của Trường, OSHC.

• Xin xử dụng Kiss and Drop Zone and KHÔNG ĐƯỢC bỏ con mình xuống trong car park hoặc 
đậu xe trong ô dành cho người tàn tật  Disabled Zones …nó thì không đúng luật.

    .      AN TOÀN - Vui lòng không đi bộ trên đường lái xe, sử dụng lối đi bộ, không đi vào hoặc ra khỏi 
cổng vào / ra của xe.

    .     DÁN NHÃN TÊN - Vui lòng viết tên con em quí vị trên tất cả những quần áo đồng phục (ví dụ, áo 
lạnh, áo khoát,, nón,.v.v.), dán tên trên giỏ sách học của trường, chai nước uống, hộp thức ăn 
hoặc tất cả những gì các em mang theo.

    .      VẬT DỤNG CÁ NHÂN - Không đem theo đồ chơi, những dụng cụ có điện hay các dụng cụ chơi 
thể thao đem đến trường (các học sinh từ R-1 có thể mướn laptop của trường, các lớp từ lớp 2 - 
7 được cung cấp, các dụng cụ thể thao có sẳn từ các giáo viên).

     .     KHÔNG ĂN ĐẬU - Xin được nhắc nhở rằng trường không xử dụng các loại đậu.

Laptops
Máy tính xách tay là một công cụ tuyệt vời cho học sinh. Dưới đây là một số mẹo để chăm sóc chúng:

Không có để thức ăn hoặc đồ uống gần máy tính xách tay;
Giữ trong một khu vực an toàn và khô;
Sử dụng trong một khu vực khô (ví dụ không gần bồn rửa 
hoặc khu vực rửa nước );
Không chạy hoặc đi bộ với máy tính xách tay ở vị trí đang mở;
Không chạy với máy tính xách tay;
Luôn đảm bảo rằng vỏ bảo vệ được có và không bị thay thế.

Cảm ơn bạn và hãy tận hưởng.
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For more information about Enlighten Education visit:  www.enlighteneducation.com or www.danniellemiller.com  

OUR LADY OF THE SACRED HEART COLLEGE 

HELPING GIRLS TO SHINE
Parent Seminar presented by Dannielle Miller

Wednesday 21 February, 7pm - OLSH College Hall
To book, visit: www.trybooking.com/TJSK
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self-esteem • resilience • body image • friendship
consumerism • navigating the online world

overcoming girls’ fear of failure • finding positive role models

Our Lady of the Sacred Heart College in partnership with the Parents & Friends 
Committee, are delighted to host Dannielle Miller from Enlighten Education 
to hold a Parent Seminar, The Butterfly Effect. Miller is a bestselling author 
and experienced educator committed to empowering girls to reach their full 
potential. The Butterfly Effect offers practical, intuitive and powerful strategies 
using humour to disarm and open up new ways of looking at:

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 information is general in nature and doesn’t take into account your own personal circumstances. It is important for you to consider the terms and conditions before acquiring any 
of our products or services to help you decide whether they are suitable for you. Conditions and fees apply. Lending criteria apply to all credit products. 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. Credit Union SA Ltd ABN 36 087 651 232, AFSL/Australian Credit License 241066, 400 King William Street, Adelaide SA 5000. 

Keep up to date on all the latest program offers,  
news and ideas for schools and families
facebook.com/school-community-rewards

School  
Community  
Rewards  
is now on


