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Chào mọi người,
Chào mừng bạn đến Học Kỳ 2.

Xin chúc mừng đội Travers đã giành được 
Cup vào Ngày Thể Thao Toàn Trường . 
Ngày hôm đó là một ngày thành công lớn 
với niềm vui.

Thay mặt cho Kerry, chúng tôi xin cảm ơn 
tất cả các phụ huynh đã tham gia.

LUEVEN SURVEY

Tăng cường Khảo Sát Nhận Dạng Trường 
Công Giáo.
Các phụ huynh đã hoàn thành bản khảo sát 
sẽ được tham gia thi rút một phiếu mua 
Đồng Phục trị giá $200, sẽ được sổ vào 
Thứ Sáu ngày 11 Tháng Năm tại Hội 
Trường trong phần Assembly.

TUẦN LỄ TỪ THIỆN

Tuần lễ Từ Thiện sẽ được tổ chức vào 
Tuần thứ 5 của học kỳ này với Ngày Truyền 
Giáo của chúng tôi được tổ chức vào thứ 
Sáu ngày 1 Tháng Sáu. Trẻ em có thể mặc 
quần áo bình thường vào ngày này và 
chúng tôi yêu cầu họ mang theo một đồng 
xu vàng. Đây luôn là một ngày tuyệt vời, nơi 
chúng ta quyên góp tiền cho các tổ chức từ 
thiện địa phương, cộng đồng và toàn cầu. 
Năm nay chúng ta cũng sẽ ủng hộ dự án St 
Vincent De Paul, Catherine House và 
Loreto Sisters Vietnam Australia.
Thông báo sẽ được gửi về nhà với một 
mẫu đơn đặt hàng ăn trưa qua  món Pasta 
chay vì căng tin sẽ được đóng cửa.

Cảm ơn,

Michael Urdanoff
APRIM
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Nhất Nhì Ba Tư

1264 1259 1251 1192

TRAVERS O'LOUGHLIN O'SULLIVAN FRANKLIN

Ngày Thể Thao
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Sunday May 13th 
 

Holy Family Catholic School 
Mother’s Day Gift Stall 

Will be on Friday 11th May 
Children will be able to 

purchase gifts from .50c to $6 
 

MOTHER’S DAY RAFFLE 
WIN 1 of 3 beautiful Gift Baskets 

Tickets are available online on the 
Holy Family Catholic School Website 

or 
Click on the link below 

Mother's Day Raffle Tickets 
or 

Cash ticket sales are available in the Front Office 
 

Raffle ends on Thursday 10th May at 11.59pm 
 

 
 

Mother’s Day Raffle Tickets

Chúa Nhật 13 Tháng Năm 
Trường Công Giáo Holy Family 

Gian Hàng bán quà cho Ngày Mẫu Thân

Sẽ vào Thứ Sáu 11 Tháng Năm 

Các em có thể mua những món quà cho Mẹ của mình 

Từ 50 xu đến 6 đồng


VÉ SỐ CHO NGÀY MẪU THÂN 

QUÍ VỊ CÓ THỂ TRÚNG 1 trong 3 RỔ QUÀ RẤT ĐẸP 
Vé có thể mua trên mạng của 


Trường Công Giáo Holy Family


hay

Mua bằng tiền mặt các vé số có sẳn trong Văn Phòng Trường.


Các Vé Số sẽ chấm dứt bán vào Thứ Năm 10 Tháng Năm lúc 11.59 tối.


https://www.raffletix.com.au/?ref=n7v59
https://www.raffletix.com.au/?ref=n7v59
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HỌC KỲ 2

6/7HM & 6/7ND Camp Thứ Tư 2 Tháng Năm đến Thứ Sáu 4 Tháng Năm

Mother's Day Stall Thứ Sáu 11 Tháng Năm

Casual Day (Fred’s Van) Thứ Sáu 18 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

6/7PN & 6/7JW Camp Thứ Hai 4 Tháng Sáu đến Thứ Tư 6 Tháng Sáu

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

Athletic’s Carnival Thứ Ba 12 Tháng Sáu

6/7NB & 6/7MS Camp Thứ Hai 25 Tháng Sáu đến Thứ Tư 27 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 6 Tháng Bảy lúc 3 giờ chiều 

HỌC KỲ 3 bắt đẩu Thứ Hai 23 Tháng Bảy

Ngày cuối cùng của HỌC KỲ 3 Thứ Sáu 28 Tháng Chín lúc 3 giờ chiều

HỌC KỲ 4 bắt đẩu 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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Học Kỳ 2
Học Kỳ 2 Trình Bày

Tuần 1 LEADERS

 Tuần 2 2IB & 2TD

Tuần 3 1JM & 1MR

Tuần 4 1EN & 1SA

Tuần 5 MISSION WEEK

Tuần 6 REQ & REF

Tuần 7 RAM & RGC

Tuần 8 2SB & 3MS

Tuần 9 Catholic Identity Day

Tuần 10 Music Assembly

Sinh Hoạt



� �

� Thứ Sáu 04 Tháng Năm 2018

Tin từ  APRIM 

Trong bài đọc Tin Mừng vào Chúa Nhật này, 
trong Giăng 15.9-17 tôi đặc biệt bị ấn tượng 
bởi câu thánh thư mà Chúa Jêsus nói đến 
Đức Chúa Trời, 
(Giặng 15:16) “Ấy chẳng phải các ngươi đã 
chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, 
để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các 
ngươi thường đậu luôn”.  

Sau khi suy nghĩ về điều này, tôi nghĩ về thông 
điệp khi Chúa Giêsu hỏi tôi rằng bất chấp 
những khó khăn mà tôi có thể gặp phải trong 
cuộc đời, điều quan trọng là duy trì đức tin của 
tôi và sử dụng tài năng bằng cách thể hiện sự 
chủ động và chấp nhận rủi ro. Qua đó chúng ta 
có thể xây dựng mối quan hệ tích cực với 
người khác và Thượng Đế.  

Ngày Được Mặc Tự Do 
Chỉ là một nhắc nhở rằng vào Thứ Sáu ngày 
18 Tháng Năm, là ngày các học sinh được 

mặc quần áo tự do để cho Fred's Van, là một 
trong những tổ chức từ thiện của Tuần Lễ Từ 
Thiện “Mission Week” của chúng ta. Các học 
sinh được yêu cầu mang theo một lon soup 
vào ngày này để tặng cho tổ chức Từ Thiện 

Fred’s Van. eminder that on Friday May 18th, 
is a casual day for Fred’s Van, one of our 

Mission Week charities. Children are asked to 
bring in a can of food on this day. 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BÍ TÍCH 

Các phụ Huynh thân mến,  
 
Xin lưu ý rằng phiên họp tiếp theo cho Chương 
trình Bí Tích Thánh Giăng năm nay là vào 4 giờ 
chiều Thứ Bảy, 5 Tháng Năm hoặc lúc 10:15 sáng 
hoặc Chúa Nhật, ngày 6 Tháng Năm tại Siena 
Hall, đối diện với Nhà Thờ Saint Augustine, 
Salisbury. Trong buổi hội thảo, chúng tôi sẽ thực 
hành về Lễ  xác nhận / rước Lễ, làm trang trí , 
hoàn thành một bảng câu hỏi xem xét, thảo luận 
về các thủ tục hình ảnh và chúc lành cho trẻ em 
với dầu thơm. 
Chúng tôi rất mong được gặp quí vị tại đây.  
 
Hãy nhớ rằng cô Louise sẵn sàng nói chuyện với 
phụ huynh từ 8.30 sáng trong sân trường Holy 
Family về Chương Trình Bí Tích. 
 
Xin Chúa ban phước cho quí vị.  
Louise, Diane, Joyce & Michael 
 
 
Thánh Lễ, Phụng Vụ &  Cầu Nguyện Buổi Sáng  
 
Thứ Năm, 10 Tháng Năm, Lễ của RGC & RAM, 
lúc 11.30 sáng trong Thư Viện 
Thứ Năm, 10 Tháng Năm, Lễ  Phụng Vụ của 5CM 
lúc 9 giờ sáng 
Thứ Năm, 10 Tháng Năm,  Cầu Nguyện 
Buổi Sáng của 4RG lúc 9 giờ sáng 
 
 
Michael Urdanoff  
Holy Family APRIM 
Louise,  Diane,  Joyce  &  
Michael 

TIN TỪ APRIM
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Seasons for Growth 

We are starting another program of “Seasons for Growth” this term for children 

in years 1 - 7. This is a program for children who are dealing with changes in their 

lives. It is a supportive group with others who have had changes in their lives. The 

course likens change with the Seasons and helps students identify and draw on 

their own strengths. The group will meet weekly during school time for 

approximately 9 weeks (50 minutes each session). If you would like your child to 

be part of this program please contact your child’s teacher or Emma Finos. 

For further information about the course please contact Emma Finos at the school  

  

Kind regards, 

Emma Finos 

Ph: 8250 6616

Các Mùa cho sự Tăng Trưởng 
 
Chúng tôi đang bắt đầu chương trình “Các Mùa cho sự Tăng Trưởng” cho học 
sinh từ Lớp 1 đến lớp 7. Đây là chương trình dành cho trẻ em đang đối phó với 
những thay đổi trong cuộc sống của chúng. Đây là một nhóm hỗ trợ với những 
người  đã có những thay đổi trong cuộc sống của họ. Khóa học giống như sự 
thay đổi với các mùa và giúp học sinh xác định và vẽ trên những thế mạnh 
riêng của họ. Nhóm sẽ họp hàng tuần trong giờ học trong khoảng 9 tuần (mỗi 
buổi 50 phút). Nếu quí vị muốn con em quí vị tham gia chương trình này, xin 
vui lòng liên hệ với giáo viên của con em quí vị hoặc cô Emma Finos. 
Để biết thêm thông tin về khóa học, xin vui lòng liên hệ với Emma Finos tại 
trường. 
  
Trân trọng, 
  
  
Emma Finos 
8250 6616 
 
Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au 
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Giá trị lớn ở mức 70 đô la

Để đặt mua Sách Giải Trí cho bạn hoặc là Thành Viên Digital xin vào mạng:
http://www.entbook.com.au/162v442

Sách cũng có thể được mua từ văn phòng trường

CẢM ƠN SỰ HỖ TRỢ CỦA BẠN!
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We’re searching for your story treasure!
 
Salisbury Library Service is holding a short story competition to celebrate Children’s 
Book Week 2018. Local story writing treasure, Phil Cummings, will be our guest author 
at the Salisbury Writers’ Festival Launch on Friday 24th August, 2018 and will be 
presenting the winners with their very own loot to take home and treasure forever!  
All entries will be displayed in the Len Beadell Library during Book Week 2018.
Winning entries will be displayed and shared on the City of Salisbury website, 
social media pages and in the Salisbury Library e-newsletter.

There are four different age groups and conditions:
(If you’re in Year 3, you can choose which group you’d like to enter)

 • Picture story format
 • Lower Primary Class book– Reception to Year 2/3
 • Upper Primary Individual – Year 3/4 to Year 7
 • Picture story or short story format (Limit 2 pages / 1000 words)
 • Lower Secondary – Years 8 – 10

Please note: 

 • Page/word limits apply and any entries that exceed these limits will be   
     excluded (a good opportunity to practise editing skills). 
 • Entries are only open to those who live or study within the City of Salisbury.
 • One entry per person/class 

Hard copy entries can be dropped into our competition box at the Len Beadell Library 
(we are happy to return them after the competition if you wish to come and collect 
them again). 

Electronic entries can be submitted to www.salisbury.sa.gov.au/swf with the 
subject: Bookweek Story Comp. 

Please use either Microsoft Word or PDF format. 
Please ensure you include your name, age, 
entry category and contact information 
(phone and email).

Entries close Sunday 8th July 2018.

Salisbury Writers’ Festival
Chúng tôi đang tìm kiếm kho báu về câu chuyện của bạn! 
 
Dịch vụ Thư viện Salisbury tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn để kỷ niệm Tuần Lễ Sách Thiếu Nhi năm 
2018. Kho báu viết truyện địa phương, Phil Cummings, sẽ là tác giả khách mời của chúng tôi tại Lễ Khai Mạc 
Nhà Văn Salisbury vào Thứ Sáu ngày 24 Tháng Tám 2018 và những người chiến thắng sẽ ra mắt với những tác 
phẩm của họ  để mang về nhà và giữ làm kho báu mãi mãi! Tất cả các tác phẩm dự thi sẽ được hiển thị trong Thư 
viện Len Beadell trong Tuần lễ Sách 2018. Các bài dự thi sẽ được hiển thị và chia sẻ trên trang web của Thành 
phố Salisbury, các trang truyền thông xã hội và trong bản tin điện tử của Thư Viện Salisbury. 
 
Có bốn nhóm tuổi và điều kiện khác nhau: 
(Nếu bạn đang học Lớp 3, bạn có thể chọn nhóm bạn mà bạn muốn tham gia) 
 
• Định dạng câu chuyện bằng hình ảnh 
• Sách tiểu học cấp thấp – Lớp Reception tới các Lớp 2/3 
• Cá nhân, bậc tiểu học - Lớp 3/4 đến Lớp 7 
• Câu chuyện hình ảnh hoặc dạng truyện ngắn (Giới hạn 2 trang / 1000 từ) 
• Trung học cơ sở - Lớp 8 – 10 
 
Xin lưu ý: 
• Áp dụng giới hạn trang / từ và mọi mục nhập vượt quá các giới hạn này sẽ bị loại trừ (một cơ hội tốt để thực 
hành kỹ năng chỉnh sửa). 
• Các bài thi chỉ dành cho những người đang sống hoặc học tập trong Thành phố Salisbury. 
• Đăng ký một lần cho từng  / người / lớp 
 
Các bản sao có thể được bỏ vào trong hộp thi đua của chúng tôi tại Thư viện Len Beadell (chúng tôi rất sẵn lòng 
để trả lại chúng sau cuộc thi nếu bạn muốn đến và thu thập chúng lần nữa). 
Đăng ký thi qua mạng có thể được gửi đến trang web:  www.salisbury.sa.gov.au/swf với chủ đề: Bookweek 
Story Comp. 
Vui lòng sử dụng định dạng Microsoft Word hoặc PDF. Vui lòng đảm bảo bạn có điền đầy đủ các chi tiết bao 
gồm tên, tuổi, danh mục nhập cảnh và thông tin liên hệ của bạn 
(điện thoại và email). 
 
Các bài dự thi sẽ đóng lại vào Chúa Nhật 8 Tháng Bảy năm 2018. 
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Kính gửi Kerry, 
Nó đã được đưa đến sự chú ý của tôi rằng Trường Our Lady of the Sacred Heart (OLSH) College được phúc lạc để chia sẻ với ông và cộng 
đồng trường của ông về kết quả kỳ thi Tú Tài 2017 SACE (Chứng Nhận Giáo Dục Nam Úc) của các học sinh năm 12 của chúng tôi. Tôi rất 
vui để thông báo với ông rằng 100% học sinh của chúng tôi đã nhận được SACE (State Ave: 97,33%) với 130A (A +, A, A-). 

Cộng thêm, tôi vui mừng chia sẻ tin tức về một cựu học sinh của trường Công Giáo Holy Family, Natasha Townsend. 

Natasha đã được trao tặng danh dự Dux của Trường Our Lady of the Sacred Heart (OLSH) năm 2017 với số điểm ATAR 97.60 đã hoàn 
thành tốt các nghiên cứu về Sinh học, Nghệ thuật Sáng tạo, Nghiên cứu Văn học Anh Ngữ, Toán Học Tổng quát, Dự án Nghiên Cứu và 
Chứng chỉ III về Khiêu Vũ. Năm nay, Natasha mong muốn được học Cử Nhân Vật Lý Trị Liệu (Honours) tại Đại học Nam Úc. 

Natasha là cựu học sinh của trường Công Giáo Holy Family và là học sinh tốt nghiệp của Trường OLSH năm 2016: 
* Uyên Nguyễn, đạt được ATAR 91,85 với các nghiên cứu thành công về Hóa Học, Kịch, Toán Học, Nghệ Thuật Thị Giác - Nghệ thuật và 
Nghiên Cứu. 
* Kylie Rivera, đạt được ATAR 91,85, Sinh Học, Kinh Doanh & Doanh nghiệp, Nghiên Cứu về Trẻ Em, Ứng Dụng Toán Học và Dự Án 
Nghiên Cứu. 

Tôi muốn công nhận và chúc mừng tất cả nhân viên tại Trường Công Giáo Holy Family vì vai trò quan trọng mà họ đã đóng góp trong 
những năm Tiểu Học của Natasha trong việc hỗ trợ và nuôi dưỡng những thành tựu học tập lên đến đỉnh điểm qua những kết quả SACE nổi 
bật này. Là một phụ nữ trẻ Natasha là một mô hình vai trò tuyệt vời cho tất cả các cô gái mong muốn đạt được và duy trì trụ cột Nền Giáo 
Dục của OLSH  'Chúng tôi là những người có Tấm LòngTìm Kiếm sự xuất sắc'. 

Tôi rất vui nếu ông có thể chia sẻ tin tức này với cộng đồng nhà trường của ông. Để thuận tiện cho ông, vui lòng tìm quảng cáo kèm theo mà nhà trường có 

thể muốn đưa vào bản tin trường của ông. Ngoài ra, xin vui lòng liên hệ với OLSH và Truyền Thông của Trường chúng tôi để lấy một bản sao điện tử. 

Trân Trọng,
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Thực Đơn Mới Thú Vị

Như  chúng ta đang hướng đến những tháng lạnh hơn, nên chúng tôi sẽ có một thực đơn mùa 
đông với một số mặt hàng mới thú vị. Xin xem thực đơn mới trên trang web. Hãy nhớ rằng 
bạn có thể đặt hàng trực tuyến thông qua ứng dụng QKR.

Chúng tôi cũng có các món đặc biệt giải khát tự chế hàng ngày, vì vậy hãy xem bảng thông 
báo ở phía trước căng tin.

Chúng tôi xin cảm ơn Aurora, Linda và Hoa vì tất cả công việc khó khăn của họ đã tình 
nguyện cho học kỳ này. Chúng tôi luôn tìm kiếm nhiều tình nguyện viên để truyền bá công 
việc xung quanh, vì vậy nếu bạn quan tâm, hãy đến và nói chuyện với chúng tôi trong căng 
tin.
Thành thật cảm ơn,

Jayne & Sue

TIN CANTEEN
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CỬA HÀNG BÁN ĐỒNG PHỤC
Đồng phục mùa đông bắt buộc đối với Học Kỳ  2 và 3 và hiện đã có trong Cửa hàng Đồng phục.

Cá đồng phục mùa đông như sau:: 

NỮ: 
Áo Đầm (Reception đến Lớp 4); 
Váy ngắn (Từ Lớp 5-7); 
Áo sơ mi màu hột gà có phù hiệu của trường; 
Cà Vạt; 
Áo lạnh màu đỏ 
Vớ đen cao tới đầu gối hay vớ đen dài. 

NAM: 
Quần tây đen có pù hiệu trường Holy Family; 
Áo sơ mi tay dài sọc của Holy Family; 
Phù Hiệu; 
Áo lạnh đỏ; 
Vớ đen có sọc của Holy Family. 

THỂ THAO: (Nam & Nữ) 
Quần tâ dài có sọc của Holy Family ; 
Holy Family zip jacket (optional); 
Holy Family striped polo shirt; 
White sport socks with Holy Family stripe. 

Đồng phục cũ: 
Chỉ có đồng phục trong tình trạng tốt được chấp nhận để bán trong Cửa hàng Uniform.

Các mặt hàng bị nhuộm màu, bị đánh dấu, rách, vá, bị sờn, bị mờ hoặc hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào đều 
không thể được chấp nhận để bán. Bất kỳ hàng nào không phù hợp để bán sẽ được xử lý hoặc cung cấp cho sinh 
viên tiếp đón nếu thích hợp.

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.



� �

� Thứ Sáu 04 Tháng Năm 2018

Nếu con của bạn khi về nhà với sự thay đổi bộ bằng 
bộ đồng phục của trường, xin quí vị vui có thể giặt và 
trả lại các đồng phục này cho Văn Phòng.

Chúng tôi cũng sẽ đánh giá cao sự đóng góp của quí vị 
khi tặng lại cho nhà trường các đồng phục cũ không 
còm muốn mặc, đặc biệt là áo polo thể thao, quần 
short và quần tây.

Friday 18th May

ĐỒNG PHỤC ĐÃ MƯỢN

BOOK CLUB
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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  Nhi Đồng (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.


