
� �

� Thứ Sáu 16 Tháng Ba 2018

Mến chào mọi người, 

Nếu quí vị đã có mặt tại ngày Trình Bày Sinh 
Hoạt Lớp thật tuyệt vời hôm Thứ Sáu tuần 
trước, thì quí vị sẽ nghe thấy các em giải thích 
cách họ sử dụng ngôn ngữ của Năng Quyền 
Học Tập để tiếp cận việc học hiệu quả của 
họ.Năng Quyền Học Tập là gì? 

Tại sao Năng Quyền Học Tập lại quan trọng?  
Năng Quyền Học Tập cho phép trẻ em nâng cao 
hiệu quả học tập. Chúng tôi đánh giá các kỹ 
năng này rất cao như chúng tôi đánh giá sự phát 
triển của trẻ em trong các lĩnh vực này. Khi đo 
lường hoạt động của trẻ em chúng ta nhận thấy 
năng lực học tập của họ tăng lên như thế nào. 
Biểu đồ dưới đây là một ví dụ về một hình ảnh 
về học tập của trẻ thể hiện trong quyền năng 

học tập. 

Quí vị có quan tâm đến việc học thêm về Năng 
Lực học tập của chính mình? Tại sao không đến 
tham dự buổi Hội Thảo Phụ Huynh trong Ngày 
Hòa Hợp? Chúng tôi có thể giúp quí vị làm việc 
với con em của quí vị để hiểu sâu hơn về học 
tập hiện đại. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho 
quí vị một bức tranh về bản thân quí vị như một 
người họctập như trên. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG
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Hãy Đến và mừng Tuần Lễ Hòa Hợp cùng 
với buổi trà sáng trong khi bạn có cơ hội để 
hoàn thành trắc đồ học tập của riêng bạn.

Để sắp xếp tiện việc gởi trẻ xin liên lạc: 
Magdalena.moise@holyfamily.catholic.edu.au
hay emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au
Hoặc gọi cho Văn Phòng: 8250 6616.

Nơi chốn: Phía ngoài Phòng Café  của Trường 

Holy Family.

Thời gian: Thứ Tư 21 Tháng Ba lúc 9 giờ sáng

Lệ Phí: Miễn phí

Những ai:Mọi người đều được hoan nghênh 

bao gồm cả trẻ mầm non.

 

 
 
Dear Parents and Caregivers, 
 
Harmony Day is a day to celebrate Australia’s diversity. It’s a day of cultural respect for everyone 
who calls Australia home. At Holy Family, we will be celebrating Harmony Day on Friday 23 March at 
9am. Parents are warmly invited to attend the 4RG Assembly  which will focus on celebrating our 
diversity and which will also feature different cultural dances.   
 
For this occasion, students are encouraged to wear traditional cultural clothing, orange or school 
uniform.  Students are invited to bring a plate of food that represents their culture for a shared lunch 
in their classes. Parents and carers are also welcome to join their children’s classes in the shared 
lunch.   
 
Kind Regards, 
Magdalena Moise and  Kaine Coad 
EAL Teachers 
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 Kính thưa Quý Phụ Huynh và Người Chăm Sóc,
Ngày Harmony là một ngày để kỷ niệm sự đa dạng của Úc. Đó là một ngày tôn trọng văn hóa đối với tất cả     
những người gọi nước Úc là nhà. Tại Holy Family chúng tôi sẽ tổ chức Ngày Hài Hòa vào Thứ Sáu 23 Tháng 
Ba lúc 9 giờ sáng. Các bậcPhụ Huynh được mời tham dự Assembly của Lớp 4RG, trong đó sẽ tập trung vào 
việc kỷ niệm sự đa dạng của trường chúng ta và sẽ có những điệu múa văn hóa khác nhau.

Nhân dịp này, các học sinh được khuyến khích mặc quần áo văn hoá truyền thống, màu da cam hoặc 
đồng phục trường. Học sinh được mời mang theo một ít thức ăn đại diện cho văn hóa của họ để cùng ăn trưa 
chung trong lớp. Phụ Huynh và người chăm sóc cũng được chào đón tham gia các lớp học của con em mình 
trong bữa trưa.

Trân trọng,
Magdalena Moise và Kaine Coad 
Các giáo viên EAL
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PARENT/TEACHER/STUDENT MEETING 

 
Dear Parents/Caregivers 
 
Parent/Teacher/Student meetings will be held from Monday 26 to Thursday 29 March 2018. This is an excellent 
opportunity to discuss your child’s progress with their teacher.  Students are encouraged to be present at the meeting. 
 
There is an online system for parents to make a booking for the parent/teacher meeting planned for week 9.  
Bookings will be open from 12 March and will also include the ability to include a Vietnamese or Khmer translator 
(subject to availability).   
 
Interviews are 15 minutes and spaces are limited. If you require more time with a particular teacher, please 
arrange a separate meeting by contacting your child’s teacher. 
 
Bookings must be finalised before the Friday 23 March at 3.30pm, when bookings for this event will close. 
 
If you are unable to access an electronic device to make a booking, there will be electronic devices available in 
the front office to make bookings and school staff can also provide assistance.  To make a booking, please follow 
the instructions below: 
 
Go to the school website at www.holyfamily.catholic.edu.au and click on School Interviews. 

 
 
 

Simply enter the code rh2mv and press "Go" 
 
 
 

Enter your details 

 

 

Select the teachers you wish to see 

 
 
Select an appointment time 
 
 

When you click FINISH, your interview timetable will be emailed to you automatically. If you do not 
receive your email immediately –  
Please check your junk mail folder AND make sure you have entered your email address accurately.  

  

BUỔI HỌP GIỮA PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN/HỌC SINH

Kính gửi Phụ huynh / Người chăm sóc 
 
Buổi họp gữa phụ huynh / giáo viên / học sinh sẽ được tổ chức từ Thứ Hai 26 đến Thứ Năm 29 Tháng Ba, năm 2018. 
Đây là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về sự tiến bộ của con em mình với giáo viên. Học sinh được khuyến khích có mặt 
tại cuộc họp. 
 
Năm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một hệ thống trực tuyến dành cho phụ huynh để  đăng ký ngày giờ cho buổi họp phụ 
huynh / giáo viên được lên kế hoạch cho tuần thứ 9. Hệ thống để đăng ký sẽ mở  từ ngày 12 Tháng Ba và cũng bao 
gồm nếu quí vị cần người thông phiên dịch tiếng Việt hoặc tiếng Khơ-me. 
 
Phỏng vấn khoảng 15 phút và giờ có giới hạn. Nếu quí vị cần thêm thời gian cụ thể với giáo viên, xin sắp xếp một cuộc 
họp riêng biệt bằng cách liên hệ với giáo viên của con em quí vị. 

Đăng ký phải được làm trước ngày Thứ sáu 23 Tháng Ba lúc 3.30 chiều, đăng ký sau đó sẽ được đóng lại. 

Nếu quí vị không thể vào mạng đăng ký tại nhà, thì quí vị có thể vào văn phòng trường và sẽ có người giúp quí vị đăng 
ký. Để đăng ký phỏng vấn với giáo viên lớp xin vào mạng: www.holyfamily.catholic.edu.au và bấm School 
Interview.

http://www.holyfamily.catholic.edu.au
http://www.holyfamily.catholic.edu.au
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Một lời chúc mừng lớn đến 
những em thi bơi lội 
SAPSASA của chúng ta đã 
chiến thắng cuộc thi Bơi 
Lội  của Quận vào ngày 
Thứ Sáu 2 Tháng Ba. 
Tất cả những người tham 
gia thi bơi của chúng ta 
đều đại diện rất tốt cho 
Trường Holy Family.

Xin chúc mừng Đội Thi Bơi Lội của 
Holy Family chúng ta đã dành chiến 
thắng hạng 3 trong lễ hội thi bơi lội 
của SACPPSA.

Em Kenny La đã có một kết quả tuyệt 
vời cho cuộc thi vô địch cá nhân theo 
nhóm tuổi.

Nhóm U/11 cũng giành được giải thưởng 
vô địch của nhóm tuổi.

Nỗ lực tuyệt vời của tất cả những người 
bơi lội và đặc biệt cảm ơn ông Tai và bà 
Norman là những người đại diện chính 
thức.

Cảm ơn phụ huynh đã đến hỗ trợ nhóm.

Lisa Roberts và Leanne Cooymans

CHO THẤY & KỂ LẠI
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CÁC THỦ QUÂN CỦA ĐỘI 
Các Thủ Quân của năm 2018 được bình chọn bởi nhóm các học sinh Lớp Lớn. 
Tất cả đều là những Thủ Quân bình đẳng, không có đại biểu nào trong năm nay. 

Ngày Thể thao - Thứ Năm, 12 Tháng T (12 giờ trưa đến 4 giờ chiều) 

TRAVERS O’SULLIVAN O’LOUGHLIN FRANKLIN
Hayley Wilkinson Kim-Anh Tong Keerat Ghotra Zack Maguire

Kushi Venkatesh Alicia Tran Atong Ayuen Jay Chamberlain

Francis Deng Noah Allouche-
Sukkar John Pham Sienna Druce

Lachlan Spinks Cooper Underwood Judd Jackson Isabella 
Papadimitroulis

Georgia Norman

Chào khen đến đội bóng chày của các Lớp 6/7 dành cho nữ sinh của chúng ta, những người đã giành được 
giải của Northern School Zone.
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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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Học Kỳ 1
Học Kỳ 

1
Trình Bày Ngày

Week 1 Ban Lãnh Đạo Thứ Sáu 2 Tháng Hai

Week 2 5CM & 5PP Thứ Sáu 9 Tháng Hai

Week 3 5DP & 5HN Thứ Sáu  16 Tháng Hai

Week 4 4BH & 4AE Thứ Sáu 23 Tháng Hai

Week 5 6/7NB & 6/7MS Thứ Sáu 2 Tháng Ba

Week 6 6/7PN & 6/7JW Thứ Sáu 9 Tháng Ba

Week 7 6/7HM & 6/7ND Thứ Sáu 16 Tháng Ba

Week 8 4RG-Harmony Day Thứ Sáu 23 Tháng Ba

Week 9 Good Friday Thứ Sáu 30 Tháng Ba

Week 10 3JH & 3MP Thứ Sáu 6 Tháng Tư

Week 11 No Assembly Thứ Sáu 13 Tháng T

Trình Bày Sinh Hoạt Lớp
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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.
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Thứ Sáu 17 Tháng Ba, các Nhà Thờ Công Giáo tổ chức Lễ 
Kỷ Niệm Thánh Patrick. 
Sau đây là một số sự kiện thú vị về thánh Patrick: 

Cây Xa Trục Thảo (Shamrock) 
Thứ Sáu 17 Tháng Ba, các Nhà Thờ Công Giáo tổ chức Lễ 
Kỷ Niệm Thánh Patrick. 
Sau đây là một số sự kiện thú vị về thánh Patrick: 

Biểu tượng về St Patrick có trên Lá Cờ Vương Quốc 
Anh  
Là màu đỏ trên nền trắng.   
Nó đã được thêm vào đoàn Union Jack của Vương 
quốc  Anh năm 1801 , khi Ái Nhĩ Lan trở thành một 
phần của Vương quốc Anh.  

Cây Xa Trục Thảo (Shamrock) 

Có 3 loại khác nhau của cây Xa Trục Thảo: 
Loại  Medic Đen và Hình Lesser ba lá vàng mà cả hai 
đều có hoa màu vàng.  
Các loại Xa Trục Thảo trắng có tràn dài hoa màu hồng 
hoặc màu trắng.  
Không ai  chắc chắn là loại Xa Trục Thảo thứ năm đó 
là một trong những loại cây được sử dụng bởi Saint 
Patrick như là một biểu tượng của Chúa Ba Ngôi.  

Ngày Saint Patrick's  lần đầu tiên được tổ chức ở 
Úc năm 1810.  

Bắp Cải của Saint Patrick đó là một loại cây trồng như 
là một cách chữa mụn cóc, vết bầm tím và sốt. Người 
ta trồng nó trên mái nhà để giữ chớp và sấm sét.  

Những ngày quan trọng: 

1. Ngày của Saint Patrick là 17 Tháng Ba, tính trở lại  
năm 1713.  
1. Bắt đầu với một cuộc diễu hành, nơi đó mọi người 
mặc áo xanh và có một lá shamrock  trên mũ của họ.  
2. Niều trò chơi được diễn ra vào ngày này bao gồm 
cả ngày Ném Banh, trong đó một quả bóng kích thước 
của một quả bóng tennis được ném ra và bắt bởi một 
cây gậy dài một thước.  
3.  Âm nhạc truyền thống của dân Ái Nhĩ Lan được 
diễn ra vào ngày này với nhạc cụ như đàn hạc, tin còi 
và vĩ cầm.  
4. Khoai tây là những thành phần quan trọng trong 
nhiều món ăn của dân Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày này. Bao 
gồm bánh mì xếp, thịt hầm và những cuốn shamrock. 

Saint Patrick 

1. Saint Patrick được sinh ra ở Anh vào năm 389 sau 
Công Nguyên.  

2. Ở tuổi mười sáu ông đã bị bắt bởi cướp biển Ái Nhĩ 
Lan và đưa tới Ái Nhĩ Lan.  

3.  Vào thời gian này ông đã cống hiến cuộc đời mình 
cho Thiên Chúa và chuyển đổi sang Thiên Chúa 

Giáo.  
4. Ông đã trốn thoát đến La Mã và học để trở thành 

một linh mục.  
5. Ông đã cống hiến cuộc đời mình như một giám mục 

và trở về Ái Nhĩ Lan để rao giảng Tin Mừng.  
6. Các lá Xa Trục Thảo được ông giải thích như là  

Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và   Thánh Thần.  
7. Patrick đã được sự cho phép của Chieftain Druid để 

rao giảng Lời Chúa khắp Ái Nhĩ Lan.  
8. Saint Patrick là một người đàn ông nhân từ và ông  

đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người.  
9. Ông biến lễ nghi ngoại giáo thành lễ nghi Thiên 

Chúa Giáo.  
10.Ông thiết lập nhà thờ, tu viện và tịnh xá khắp Ái Nhĩ 

Lan.  
11.Truyền thuyết kể rằng ông đã lái tất cả các loài rắn 
vào biển Ái Nhĩ Lan.  
12 Ông mất năm 461 Sau Công Nguyên. 
13. Hôm nay trên toàn thế giới làm Lể Kỷ Niệm về ông. 

Chương Trình Bí Tích 
Trong 2 ngày cuối tuần tiếp theo Thứ Bảy 17 
Tháng Ba vào lúc 10 giờ sáng và 1 giờ chiều 
và Thứ Bảy 24 Tháng Ba lúc 11 giờ sáng và 
2 giờ chiều, nhóm Bí Tích của Thánh 
Matthew sẽ cử hành Bí Tích Hoà Giải tại Nhà 
thờ St Augustine. Cũng vào thứ Bảy 17 
Tháng Ba lúc 1 giờ chiều, sẽ có Nghi lễ Chào 
mừng cho Alex, Carter Reed và Nathan 
O'Donohue khi họ trở thành các thành viên 
mới của đức tin Công Giáo. Xin nhớ đến 
những đứa trẻ này trong lời cầu nguyện của 
quí vị. 
 
Thánh lễ, Cầu Nguyện Buổi Sáng và Lễ 
Phụng Vụ. 
 
Thánh Lễ, Thứ Năm,  22 Tháng Ba lúc 11:30 
sáng của 5DP & 5HN trong Trung Tâm. 
Lễ Phụng Vụ, Thứ Tư  21 Tháng Ba của 2IB, 
trong lớp học. 
Cầu Nguyện Buổi Sáng, Thứ Ba  22 Tháng 
Ba của 3MP, lúc 9 giờ sáng, trong lớp. 

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:  
Paul Taylor - Anne Blake 
Phone: 8258 2314  Facsimile:  8281 8287 
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob msfs  PP 
  Fr. Saminathan (Sam) Arockiasamy    
  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    March 2018March 2018March 2018March 2018        (Year B)(Year B)(Year B)(Year B)    
    

FFFFIFTH IFTH IFTH IFTH SUNDAY OF LENTSUNDAY OF LENTSUNDAY OF LENTSUNDAY 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 

 
 

 
Becoming Catholic -  A Journey to Easter 

 

St Augustine said, 
 

”To fall in love with God is the greatest romance. 
To seek him the greatest adventure.” 

 

At the Easter Vigil this year, Travis  Williams and Le Nguyen along with 
Gloria Kay and Eileen  Jones’  adventure  will  culminate in the celebration 
of the Sacraments of Initiation. 
 

The spiritual journey that Le, Travis, Gloria and Eileen have undertaken 
began in August last year. The Easter Vigil will be a very exciting time for 
them and their families. 
 

The whole spiritual journey is called the: 
 

Rite of Christian Initiation of Adults 
 

RCIA is a gradual process of discovery and inquiry to assist inquirers in 
the understanding of Scripture, the practice of worship and the sacraments 
according to the Catholic tradition. 
 

The team of Andrew Hall, Darryl Mc Manus and I as representatives of the 
community  have  accompanied them on their journey, gently trying to lead 
them to a conversion of faith rather than a mastery of knowledge. 
 

The RCIA is also a ritual process and over the past weeks we have been 
witness to The Scrutinies and presentations of The Creed and the Lord’s 
Prayer. 
 

During this time of  Lent, we the community of believers are also called to 
respond with greater reflection and commitment to our faith.  So join 
Travis, Le, Gloria and Eileen in this spiritual time and pray with them as 
they come closer to one of the most important times in their faith lives 
 

EASTER 
 

 
If you would like to know more about becoming Catholic or you know 
someone who might like to begin this “adventure”, please contact Lorraine 
Thalbourne at the Parish Office. 
 
 
Lorraine Thalbourne 
 

Trở Thành người Công Giáo - Hành Trình đến Phục Sinh 
 
Thánh Augustine nói, 

 
" Tình Yêu với Đức Chúa Trời là mối tình lãng mạn nhất. Để tìm kiếm 

Ngài là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất. " 
 
Trong Lễ Phục Sinh năm nay, Travis Williams và Lê Nguyễn cùng với 
cuộc phiêu lưu của Gloria Kay và Eileen Jones sẽ kết thúc vào việc 
cử hành các Bí Tích. 
Cuộc hành trình tâm linh mà Lê, Travis, Gloria và Eileen đã bắt đầu 
vào tháng Tám năm ngoái. Đêm Canh Thức Phục Sinh sẽ là một 
thời gian rất thú vị cho họ và gia đình họ.  
Toàn bộ hành trình tâm linh được gọi là: 

 
Nghi thức bắt đầu trở thành Kitô hữu của những người Trưởng 

Thành 
 
RCIA là một quá trình tìm kiếm và điều tra dần dần để giúp người 
thắc mắc hiểu biết thêm về Kinh Thánh, thực hành thờ mối thông 
công và các bí tích theo truyền thống Công Giáo. 
 
Nhóm của Andrew Hall, Darryl Mc Manus và tôi là những đại diện 
của cộng đồng đã cùng họ đi trên con đường của họ, cố gắng nhẹ 
nhàng để dẫn họ đến một sự chuyển đổi của đức tin hơn là sự thông 
thạo kiến thức. 
 
RCIA cũng là một quá trình nghi lễ và trong những tuần lễ vừa qua, 
chúng ta đã chứng kiến Sự Kiểm Soát và các bài thuyết trình của 
Kinh Tin Kính và Lời Cầu Nguyện của Chúa. 
 
Trong thời gian Mùa Chay này, cộng đồng các tín hữu cũng được 
kêu gọi để đáp ứng với sự phản chiếu và cam kết lớn hơn đối với 
đức tin của chúng ta. Vì vậy hãy cùng Travis, Lê, Gloria và Eileen 
trong thời gian tâm linh này và cầu nguyện cùng họ khi họ đến gần 
một trong những thời điểm quan trọng nhất trong cuộc sống đức tin 
của họ 
 
PHỤC SINH 
 
Nếu bạn muốn biết thêm về việc trở thành Công Giáo hoặc bạn biết 
ai đó có thể muốn bắt đầu cuộc phiêu lưu này, xin vui lòng liên hệ 
với Lorraine Thalbourne tại Văn phòng của Giáo Xứ.  
Lorraine Thalbourne 

18 Tháng Ba 2018 (Năm B) 
CHÚA NHẬT LẦN NĂM CỦA MÙA CHAY
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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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WOULD YOU LIKE TO LEARN A MUSICAL INSTRUMENT? 
 

If your child is in year 1 or above, then they are able to learn an instrument at school.  
Information and enrolment booklets are available now; you can pick up a copy from the 
school office or Music teacher. Please return them as quickly as possible as instrumental 
teachers have already begun planning their timetables and waiting lists may apply. 
 
Please note that continuing students still need to complete an enrollment form for this year. 
 
You may like to choose one of the following 
instruments - Drums, singing, violin, classical guitar, 
saxophone (subject to enrolment numbers), piano or 
keyboard. Year ones may only choose from the instruments in 
bold. 
 
This is the main intake for the year. Don’t miss out 
on giving your child the gift of music. Enrol now! 

Nếu con của quí vị đang học lớp 1 trở lên, thì chúng có thể học một dụng cụ âm nhạc ở 
trường. Thông tin và sổ tay ghi danh hiện đang có; quí vị có thể lấy một bản sao từ văn 
phòng trường hoặc giáo viên dạy nhạc. Xin vui lòng trả lại cho họ càng nhanh càng tốt 
vì các giáo viên dạy các nhạc cụ về âm nhạc  đã bắt đầu lập kế hoạch thời khóa biểu 
của họ và danh sách chờ đợi có thể áp dụng. 

Xin lưu ý rằng các học sinh đang vẫn tiếp tục học thì 
vẫn cần phải hoàn thành một mẫu đăng ký cho năm 
nay. 
 
Quí vị có thể chọn một trong các loại nhạc cụ như sau: 
Nhạc cụ - Trống, ca hát, violin, guitar cổ điển, 
saxophone (phụ thuộc số đăng ký), piano hoặc 
keyboard. Những học sinh đang học lóp một chỉ có thể 
lựa chọn từ các nhạc cụ in đậm. 
Đây là lượng tiêu thụ chính trong năm. Đừng bỏ lỡ cơ 
hội cho con của quí vị, đây là món quà âm nhạc. Hãy 
đăng ký bây giờ! 

QUÍ VỊ CÓ MUỐN CHO CON EM QUÍ VỊ HỌC MỘT NHẠC KHÍ? 
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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.

Cảm ơn đến cộng đồng tuyệt vời của chúng ta đã mang tất cả các voucher thể thao từ Coles của 
bạn.

Với sự giúp đỡ của bạn, chúng ta đã tăng lên $ 4,097.

Chúng tôi cũng muốn cảm ơn đến cô Roz Maguire và các học sinh Lớp 6 đã đếm tất cả các 
vouchers.

Xin vui lòng tiếp tục mang các vouchers của quí vị đến. Hỗ trợ của quí vị được đánh giá rất cao.

CÁM ƠN
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Holy Family 
Catholic School 

Joanne Miller

08 8250 6616


joanne.miller@holyfamily.
catholic.edu.au


THANK YOU FOR 
YOUR SUPPORT!

mailto:joanne.miller@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:joanne.miller@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:joanne.miller@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:joanne.miller@holyfamily.catholic.edu.au
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Every child’s education is affected by the decisions and 
policies of our State Government.

This flier provides a simple summary of the key issues that 
Catholic Education South Australia believes are important to 
ensure that every child receives the best education possible.

We encourage you to make an informed decision when you 
vote in the State election on March 17.

Shaped by our Catholic faith and in partnership with families, 
our schools are communities which create opportunities for 

encountering life to the full – in all its personal, religious, political, 
ecological and cultural richness. We make a significant contribution 
to the vitality of our State educating 46,000 students. We:

• help young people to thrive 
• develop capable and competent learners in the 

pursuit of academic excellence
• nurture creativity and encourage our students to 

become good citizens and leaders who strengthen 
our community.

In the lead up to the State election we asked Political 
Parties to respond to a number of issues that are 
important to Catholic Education South Australia and 
families in our schools. All six of the major parties 
have acknowledged the significant contribution of 
Catholic Education South Australia and respect the 
right of parents to choose the school that best 
meets the needs of their child. On the next page is 
a summary of their responses. 

We encourage you to read the full statement 
made by each party, including any additional 
promises, on our website:

Fair Funding for 
Catholic Schools
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What our schools need... Australian 
Conservatives

Recurrent Funding
South Australian Catholic schools need to be funded at no less than the national average 
level of State Government funding. The State Government allocated a significant increase 
in recurrent funding in November 2017 which brought Catholic schools near to the national 
average.

Support new 
recurrent funding 
allocation

Capital Funding
Until recently, SA Catholic schools received no capital funding from the State Government. 
Our schools need funding for capital works such as buildings and refurbishment. In November 
2017, the State Government allocated capital funding of $5.5 million per annum (indexed).

Support new 
capital funding 
allocation

Access to buses in rural areas
Some students in rural and regional Catholic schools have difficulty accessing a government-
funded bus to school. We want the Government to provide school bus access for all eligible 
students.

Support 
unrestricted 
access

Utilities
The State Government announced it will pay all utility costs (electricity, water, gas) for every 
government school and pre-school. We want the program extended to include Catholic 
schools.

Support 
appropriate 
contribution to 
costs

Year 7 in secondary
Catholic Education SA is moving Year 7 to a secondary setting in most schools by 2019.  We 
seek recurrent and capital funding to support this move.

Support the 
transfer of Year 7 
students

Early Learning Centres
We want to establish a number of Early Learning Centres to meet the growing demand in South 
Australia.  We seek recurrent and capital funding to establish these centres.

Support recurrent 
and capital 
funding

Vision for the North
We want to respond to the significant social and economic challenges facing many young 
people and families in parts of Adelaide’s northern suburbs. We seek a significant government 
partnership to support this project.

Support Vision for 
the North

Laptops for students
The State Government recently announced that a $70 million Laptops for Students program 
will provide every Year 10 student in a public school with a laptop computer. We want the 
program extended to include Catholic schools.

Support laptops 
for Year 10s

High speed internet
The State Government recently announced high speed broadband upgrades for public schools 
and preschools. We want the program extended to include Catholic schools.

Support access 
to high speed 
internet

Support for children with special needs
The State Government recently announced an allocation of $57 million to help children with 
special needs in public schools. We want the program extended to include Catholic schools.

Support fair 
funding for 
children with 
special needs
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What our schools need... Australian 
Conservatives
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government school and pre-school. We want the program extended to include Catholic 
schools.

Support 
appropriate 
contribution to 
costs

Year 7 in secondary
Catholic Education SA is moving Year 7 to a secondary setting in most schools by 2019.  We 
seek recurrent and capital funding to support this move.

Support the 
transfer of Year 7 
students

Early Learning Centres
We want to establish a number of Early Learning Centres to meet the growing demand in South 
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We want to respond to the significant social and economic challenges facing many young 
people and families in parts of Adelaide’s northern suburbs. We seek a significant government 
partnership to support this project.

Support Vision for 
the North

Laptops for students
The State Government recently announced that a $70 million Laptops for Students program 
will provide every Year 10 student in a public school with a laptop computer. We want the 
program extended to include Catholic schools.

Support laptops 
for Year 10s

High speed internet
The State Government recently announced high speed broadband upgrades for public schools 
and preschools. We want the program extended to include Catholic schools.

Support access 
to high speed 
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Support for children with special needs
The State Government recently announced an allocation of $57 million to help children with 
special needs in public schools. We want the program extended to include Catholic schools.

Support fair 
funding for 
children with 
special needs

Dignity Party The Greens SA Labor Party Liberal Party SA Best

Support new 
recurrent funding 
allocation

Support new 
recurrent funding 
allocation

Labor Party 
has committed 
additional funding 
and now we are 
near the national 
average

Support new 
recurrent funding 
allocation

Support new 
recurrent funding 
allocation

Support new 
capital funding 
allocation

Support new 
capital funding 
allocation

$5.5 million 
annually (indexed)

Support capital 
funding allocation 
of $5.5 million 
annually (indexed) 
as a minimum

Support increase 
to $7.5 million 
annually (indexed)

Government should 
ensure all students 
get to school

All students should 
receive free public 
transport

Will seek to ensure 
that Catholic 
students have fair 
access to school 
buses

Committed to 
tackling any 
disparity

Government should 
consider providing 
assistance

Broadly supportive 
of addressing utility 
costs

Promising a 15% 
drop in electricity 
bills across SA (no 
specific promise to 
schools)

Committed to 
tackling any 
disparity

Support transfer of 
all Year 7s into a 
secondary setting

Want government 
to support Year 7 
move

No further specific 
funding for Year 
7s moving into 
secondary settings

Support Year 
7 move into 
secondary setting 
and will fund 
accordingly

Support transfer of 
all Year 7s into a 
secondary setting

Requested more 
information

Broadly supportive 
of funding Early 
Learning Centres

Requested more 
information

Support initiatives 
for the North

Open to receiving 
proposal

Laptops available 
earlier and consider 
the needs of all 
students

Commence 
from Year 7 for 
disadvantaged 
students

All schools should 
have access to 
high speed internet

Broad commitment 
to ultra-fast 
internet for SA 
businesses, homes 
and schools

Will seek to include 
non-government 
schools particularly 
those with high 
need

Committed to 
tackling any 
disparity

Students with 
disability should 
get the funding 
support they need

$450,000 over three 
years to improve 
access to Allied 
Health services

Parent workshops 
focused on 
dyslexia and other 
learning difficulties

P O L I T I C A L    P A R T Y    R E S P O N S E S
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We encourage everyone to consider how their  
vote will impact the education of children in 
Catholic schools.

Whether you are a parent, grandparent, 
parishioner, teacher or a part of the wider 
Catholic community we encourage you to 
make your vote count!
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