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Mến chào mọ người 

Thay mặt các nhân viên trường , tôi muốn thông báo 
và chúc mừng đến Kerry khi ông được trao tặng 
danh hiệu là một trong 12 giáo viên và hiệu trưởng 
cảm hứng được đặt tên như một giảng viên của Giải 
Thưởng Giảng Dạy Ngân hàng Commonwealth Bank 
năm 2018. Đây là một thành tích xuất sắc trong số 
4000 người tham gia. 
 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo Liên Bang, 
Thượng nghị sĩ Simon Birmingham, đã trình bày về 
Kerry với giải thưởng của họ tại Sydney vào ngày 23 
Tháng Ba, trong buổi lễ có sự tham dự của các quan 
khách từ các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh và từ 
thiện bao gồm David Gonski AC. 
 
Giải thưởng Giảng Dạy được Ngân hàng 
Commonwealth Bank tài trợ bởi Commonwealth 
Bank và Schools Plus. Họ được tạo ra để nhận ra và 
khen thưởng các giáo chức và hiệu trưởng tuyệt vời, 
đặc biệt là những người làm việc trong cộng đồng  và 
xã hội có nhiều thách thức. Đây là năm thứ hai của 
giải thưởng, giải thưởng lớn nhất của Australia dành 
cho các nhà giáo dục. 
 
Kerry cho rằng thành công của ông đối với những 
người lãnh đạo, nhân viên, gia đình và học sinh trong 
quá khứ và hiện tại vì sự vinh dự này. Do nhận được 
giải thưởng này, nó sẽ mang lại những cơ hội tuyệt 
vời cho trường học của chúng ta ở cấp địa phương, 
quốc gia và toàn cầu. 
 
Những sự kiện trong hai ngày vừa qua đã khẳng định 
lại quan điểm của chúng ta về mô hình học tập mới 
cho tất cả mọi người. 
 
Cảm ơn, 

 
ADAM SLATER 
Phó Hiệu Trưởng

https://www.facebook.com/HFCSSA/ 

https://www.facebook.com/HFCSSA/
https://www.facebook.com/HFCSSA/
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Hiện nay bên trong sân trường chúng tôi đã 
có gắn dấu hiệu DỪNG LẠI (STOP) được 
dựng lên tại lối đi dành cho người đi bộ. 

Điều này có nghĩa là tất cả các xe phải 
dừng lại trước khi đtiếp tục lái xe ngang 
qua lằn trắng bất kể họ có thể nhìn thấy bất 
cứ ai hay không. Một khi quí vị đã đến một 
điểm dừng lại hoàn chỉnh, hãy kiểm chứng 
rỏ xem có người đi bộ không và nếu không 
có người băng ngang thì mới có thể lái xe 
qua. 

"Làm thế nào mà quí vị nên dừng lại tại một 
nơi có dấu hiệu dừng (STOP)?” 

Dấu dừng là yêu cầu quí vị dừng lại hoàn 
toàn. Tại dấu dừng với đường dừng đã 
được đánh dấu, quí vị phải dừng lại trước 
đường kẻ trắng. Tại dấu dừng có lối đi bộ 
qua đường dành cho người đi bộ, quí vị 
phải dừng lại trước khi vào lối băng qua 
đường. Khi quí vị dừng lại, hãy nhường 
đường cho người đi bộ, người đi xe đạp và 
giao thông trước khi tiếp tục.

Dấu Hiệu Mới
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Parking Around Schools
Due to the chaotic nature of traffic around schools at peak times, streets can 

be an extremely dangerous place for children.

Young children have not yet fully developed their cognitive abilities and 

therefore their perception, judgement and awareness of potentially dangerous 

situations is not adequately developed to enable them to cope with the road 

traffic.

Children are not easily visible and often act impulsively, which means if you 

are driving around a school take special care, to ensure we keep our children 

safe. Remember that children copy grown-ups - encourage good road sense            

by watching them closely and leading by example.

5 Helpful Tips for School Zones

As parents and caregivers we have a great responsibility to ensure children stay safe             
in school zones. We also play a key role in educating children about road safety. 
Here are 5 helpful tips for safety in school zones:

Allow enough time to take your child to the school gate safely and without rushing.1. 
Always observe parking signs and speed limits in and around school zones.               2. 
They are designed to keep your child safe.
Talk about signs and traffic lights with your child. Identify and discuss places where         3. 
it is safe to get out of the car and cross the road.
Teach your child how to cross the road using the ‘stop, look and listen’ process –         4. 
stop at the kerb, look and listen for traffic and then decide whether it is safe to cross.
Park a few streets away and walk your child to school. This is also good exercise and 5. 
helps teach your child road safety rules.

Behaviours to Avoid
Speeding
Double parking
Parking too close to an intersection
Parking across driveways
Parking too close to pedestrian crossings

City of Salisbury 12 James Street, Salisbury SA 5108
T: 08 8406 8222 E: city@salisbury.sa.gov.au

www.salisbury.sa.gov.autwitter.com/cityofsalisburyfacebook.com/cityofsalisbury

Đậu Xe Xung Quanh Các Trường  
Do tính chất hỗn loạn của lưu lượng giao thông xung quanh trường vào giờ cao điểm, do đó đường phố có 
thể là một nơi cực kỳ nguy hiểm cho trẻ em. 
Trẻ nhỏ chưa phát triển đầy đủ các khả năng nhận thức của mình và do đó sự nhận thức, đánh giá và nhận 
thức về các tình huống nguy hiểm tiềm ẩn không được phát triển đầy đủ để giúp họ đối phó với sự giao 
thông trên đường. 
Trẻ em không dễ nhìn thấy và thường hành động cồng kềnh, điều đó có nghĩa là nếu quí vị đang lái xe xung 
quanh một ngôi trường thì cần đặc biệt để ý quan sát, để đảm bảo chúng ta giữ an toàn cho trẻ em. Hãy nhớ 
rằng trẻ em bắt chước theo người lớn - hãy khuyến khích nhận thức của các em về đường giao thông bằng 
cách theo dõi chúng cẩn thận và đưa ra những ví dụ.

5 Lời khuyên hữu ích cho Khu Vực Trường Học 
Là cha mẹ và người chăm sóc chúng ta có trách nhiệm lớn lao để đảm bảo trẻ em được an toàn trong 
khu vực trường học. Chúng ta cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ em về an toàn 
đường bộ. Dưới đây là 5 lời khuyên hữu ích về an toàn trong khu vực trường học: 
1. Cho phép đủ thời gian để đưa con em đến cổng trường an toàn và không vội vã. 
2. Luôn luôn quan sát dấu hiệu đậu xe và tốc độ giới hạn trong và xung quanh khu vực trường học. 
Chúng được thiết kế để giữ an toàn cho con em quí vị. 
3. Nói chuyện về các dấu hiệu và đèn giao thông với con em quí vị. Xác định và thảo luận về những 
nơi an toàn ra để ra khỏi xe và băng qua đường. 
4. Dạy con em quí vị làm thế nào để vượt qua con đường bằng cách sử dụng dấu hiệu 'dừng lại, nhìn 
và lắng nghe' quá trình -dừng lại ở lề đường, nhìn và lắng nghe giao thông và sau đó quyết định xem 
có an toàn không để băng qua. 
5. Đậu xe cách trường vài con đường và dẫn con đi bộ đến trường. Đây cũng là cách tập thể dục tốt và 
giúp dạy các quy tắc an toàn đường bộ cho con em quý vị.

Các Hành Vi Cần Tránh 
• Chạy quá tốc độ cho phép 
• Đậu xe đôi chắn đường 
• Đậu xe quá gần giao lộ 
• Đậu xe ngang đường lái xe 
• Đậu xe quá gần lối đi dành cho người đi bộ
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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 1 Thứ Sáu 13 Tháng Tư

Bắt Đầu HỌC KỲ 2 Thứ Hai 30 Tháng Tư

Trại của Lớp 6/7HM & 6/7ND Thứ Tư 2 Tháng Năm đến Thứ Sáu 4 Tháng Năm

Gian Hàng Ngày Mẫu Thân Thứ Sáu 11 Tháng Năm

Tuần Lễ Từ Thiện Thứ Hai 28 Tháng Năm đến Thứ Sáu 1 Tháng Sáu 

Ngày Từ Thiện Thứ Sáu 1 Tháng Sáu

Nghĩ Lễ Queen’s Birthday - Thứ Hai 11 Tháng Sáu

Athletic’s Carnival THứ Ba 12 Tháng Sáu

Catholic Identity Day Thứ Sáu 29 Tháng Sáu

Music Assembly Thứ Sáu 6 Tháng Bảy

Ngày Cuối Cùng của HỌC KỲ 2 Thứ Sáu 7 Tháng Bảy

Bắt Đầu HỌC KỲ 3 Thứ Hai 23 Tháng Bảy

Ngày Cuối Cùng của HỌC KỲ 3 Thứ Sáu 28 Tháng Chín

Bắt Đầu HỌC KỲ 4 Thứ Hai 15 Tháng Mười

Ngày Cuối Cùng của HỌC KỲ 4 Thứ Sáu 14 Tháng Mười Hai lúc 3 giờ chiề
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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 Leaders Friday 2nd February

Week 2 5CM & 5PP Friday 9th February

Week 3 5DP & 5HN Friday 16th February

Week 4 4BH & 4AE Friday 23rd February

Week 5 6/7NB & 6/7MS Friday 2nd March

Week 6 6/7PN & 6/7JW Friday 9th March

Week 7 6/7HM & 6/7ND Friday 16th March

Week 8 4RG-Harmony Day Friday 23rd March

Week 9 Good Friday Friday 30th March

Week 10 3JH & 3MP Friday 6th April

Week 11 No Assembly Friday 13th April

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. 

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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Tin Từ Aprim
Thông điệp của Đức Giáo Hoàng 
Francis cho Phục sinh 
Lửa Phục Sinh
Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi tất cả các quốc 
gia hãy tha thứ. Ngài nói, "vào năm 2018, lấy 
cảm hứng từ những lời của Thánh Vịnh 130: 4," 
với bạn là tha thứ "một lời kêu gọi hòa giải giữa 
tất cả các quốc gia để sống trong hòa bình và 
hòa hợp."
Hơn nữa, trong Cử Hành Phục Sinh, chúng ta sẽ 
kỷ niệm một lần nữa nghi thức di chuyển của 
ánh sáng của cây nến Phục Sinh. Được rút ra từ 
"ngọn lửa mới", ánh sáng này sẽ dần dần vượt 
qua bóng tối và làm sáng tỏ  phụng vụ. "Nguyện 
ánh sáng của Đấng Christ lên cao trong vinh 
quang xua tan bóng tối của tâm hồn chúng ta" và 
cho phép tất cả chúng ta hồi tưởng lại kinh 
nghiệm của các môn đệ trên đường tới Emmaus. 
Bằng cách lắng nghe Lời Chúa và nuôi dưỡng 
chúng từ bàn của Thánh Thể, xin cho lòng chúng 
ta ngày càng hăng hái trong đức tin, hy vọng và 

tình yêu.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận, với tình cảm 
và lời hứa cầu nguyện của tôi cho tất cả các bạn, 
tôi gửi đến cho bạn phước lành của tôi. Xin 
đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Một trích đoạn từ Thông điệp Phục Sinh  2018 
của Đức Thánh Cha.

Lễ Hòa Giải Lần Đầu 
Chúc mừng các học sinh sau đây đã tổ chức buổi 
Hoà Giải lần thứ nhất vào Thứ Bảy, 17 Tháng Ba 
và Thứ Bảy ngày 24 Tháng Ba:
Isabel Bamford, Madison Bamford, Hilary Lim, 
Kenny La, Yshi Tan và Carlo Capone.
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Holy Week 2018 
March 29th - HOLY THURSDAY 
7:30pm - Mass of the Lord’s Supper (Washing of the Feet) St Augustine’s Church 

March 30th - GOOD FRIDAY 
11:00am - Stations of the Cross, St Augustine’s Church 
11:00am - Stations of the Cross, Holy Family Catholic School grounds 
3:00pm - Celebration of the Lord’ s Passion, St Augustine’s Church 
7:30pm - Via Crucis (Italian), St Augustine’s Church 

March 31st - HOLY SATURDAY 
12:00pm - Holy Saturday Service (Blessing of Easter Bread) (Polish), St Augustine’s Church 
7:30pm - Easter Vigil, St Augustine’s Church 

April 1st - EASTER SUNDAY 
9:00am - Mass of Easter (English) St Augustine’s Church 
10:30am-  Mass of Easter (Italian) St Augustine’s Church 
12:00pm - Mass of Easter (Polish) St Augustine’s Church 
9:00am Mass of Easter (English), St Finbar’s Church 
10:30am - Mass of Easter (English) Holy Family Mass Centre 

April 2nd - EASTER 
MONDAY 
12.00pm -  Mass (Polish), 
St Augustine’s Church
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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.



� �

� Thứ Năm 29 Tháng Ba 2018

Visit Catholic Education SA at the 
Pregnancy, Babies & Children’s Expo

Saturday 7 - Sunday 8 April 2018 
Adelaide Showground, Wayville

Ever wondered how you’ll choose a school for your child? 
Come chat to us at the Expo...

You can scan your visitor pass to:

• Receive our FREE digital guides to choosing an  
early years service or choosing a school 

• Go into the draw to WIN a fabulous  
Bee-Bot robot for your child

Your child can enjoy our interactive play  
area while we answer your questions.

Download your FREE ticket online at
www.pbcexpo.com.au/adelaide

Free
Ticket
save $20
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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
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FOR MORE INFORMATION & TO REGISTER: 
www.salaa.org.au/SAAthleticsAcademy 

SA Athletics Stadium, Mile End SA 5031
STARTING SUNDAY 6TH MAY 2018

Proudly supported by:

 ATHLETICS DEVELOPMENT 
PROGRAM FOR CHILDREN 

 AGED 9 TO 19 YEARS 

REGISTRATIONS OPEN!


