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Các học sinh, gia đình và nhân viên thân mến, 

Vào thời điểm này trong năm chúng ta học hỏi và 
suy ngẫm về các sự kiện phụng vụ của Tuần 
Thánh. Năm nay các lớp học chia sẻ và trình bày 
mỗi sự kiện từ Chủ Nhật Lễ Lá, Thứ Năm Tuần 
Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh và Phục Sinh. Suốt 
tuần lễ, nhiều học sinh đã mở ra cuộc đối đáp của 
họ về những ý nghĩa sâu xa hơn trong thánh thư về 
những biến cố đã được tha thứ và yêu thương. Một 
việc đáng đáng nhớ là lớp 6/7, người vạch ra các 
trạm của thánh giá. Điều đáng ngạc nhiên là sự tôn 
kính và sự tham gia của toàn thể cộng đồng trường 
xem phần trình bày này. 

Nhóm chơi Playgroup vào mỗi sáng Thứ Năm 
là một cơ hội tuyệt vời để chào đón các thành 
viên mới đến với cộng đồng của chúng ta và 
chia sẻ trong sự kính trọng việc tạo ra các cơ 
hội học tập. Kelly Johnston đã dẫn dắt nhiều 
hoạt động hấp dẫn dành cho trẻ em từ 1-4 tuổi, 
bao gồm các chuyến du ngoạn từ Fish Farm, 

chơi cát, thăm dò công viên log, sơn, hàng thủ 
công, thể thao, vẽ, làm và các hoạt động thể 
dục. Nhóm này tiếp tục phát triển khi năm đã 
tiến triển. Có cơ hội đến thăm các trẻ em tại 
Playgroup, sự kết nối mạnh mẽ giữa khả năng 
sáng tạo, hợp tác và tò mò được hiển thị mạnh 
mẽ bởi tất cả người học. 
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Trong hai tuần lễ vừa qua, trường đã tổ chức 
cuộc thi vẽ Nghệ thuật về “Tuần Lễ Tỵ Nan". 
Các học sinh được cung cấp sự học tập để lên 
kế hoạch và tạo ra một tác phẩm độc đáo. Chất 
lượng đã làm nổi bật những tài năng nghệ thuật 
đáng kinh ngạc mà chúng ta có ở Holy Family. 
Một số ví dụ về người đăng ký là: 

Cuối cùng, tôi muốn chúc mọi người có được 
một kỳ nghỉ vui vẽ và an toàn. Sau khi phản 
ánh, qua học kỳ đầu tiên. Chúng ta đã đạt được 
đầy đủ nhiều đốm vàng. Chúng tôi mong muốn 
được gặp lại tất cả các bạn trong học kỳ 2, bắt 
đầu từ Thứ Hai 30 Tháng Tư. 

ADAM SLATER 
Phó Hiệu Trưởng 
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CHO THẤY & NÓI
Xin vui lòng xem 10 tác phẩm nghệ thuật hàng đầu được đính kèm 10 (được bạn bỏ phiếu) để đại 
diện cho trường của chúng t trong cuộc thi vẽ Tranh Nghệ Thuật của Tuần Lễ Tỵ Nạn.
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HỌC KỲ 2 BẮT ĐẦU Thứ Hai 30 Tháng Tư lúc 8:50 sáng

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 6 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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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.

MỞ TRONG NGÀY HÈ 
Thứ Năm 26 Tháng Tư- từ 10 10am đến 12pm

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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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



� �

� Thứ Sáu 13 Tháng Tư 2018

TIN TỪ APRIM
Chúa Nhật tới, ngày 15 Tháng Tư là Lễ Kỷ Niệm 
Thánh Bernadette. Bà sinh tại Lourdes, Pháp vào 
ngày 7 Tháng Giêng năm 1844. Bố mẹ bà rất nghèo 
và bà là người đầu tiên trong số chín đứa con. Khi 
mới vừa là đứa trẻ mới biết đi, Bernadette đã bị 
bệnh dịch tả và bị bệnh suyễn nặng, và phần còn lại 
của cuộc đời bà đi cùng với bệnh tật. 

Vào Thứ Năm 11 Tháng 2, 1858, khi mười bốn tuổi 
Bernadette đã được gửi đi cùng với em gái của bà 
và một người bạn để thu thập củi, khi đó có một 
người phụ nữ rất xinh đẹp xuất hiện với bà trên một 
bụi cây hoa hồng trong một hang động gọi là 
Massabielle (Tuta de Massavielha). Người phụ nữ 
mặc màu xanh và trắng và mỉm cười với Bernadette 
trước khi làm dấu thánh giá bằng một chuỗi tràng 
hạt bằng ngà và vàng. Bernadette quỳ gối xuống, lấy 
chuổi tràng hạt của mình và bắt đầu cầu nguyện. 
Vào ngày 18 Tháng Hai, Bernadette nói hình bóng 
đó" đã yêu cầu cô trở lại hang động mỗi ngày trong 
vòng hai tuần. Mỗi lần viếng thăm, Bernadette nhìn 
thấy Đức Trinh Nữ Maria và thời kỳ thị kiến hàng 
ngày được biết đến như là "la Quinzaine sacrée", có 
nghĩa là "hai tuần thánh.” 

Vào ngày 25 tháng 2, Bernadette tuyên bố đã có một 
nhân vật làm thay đổi cuộc sống.Nhân vật đã nói với 
bà rằng "hãy uống nước mùa xuân, rửa trong đó và 
ăn các loại thảo mộc đã mọc ở nơi đó" như một 
hành động sám hối. Ngày hôm sau, dòng nước bùn 
lầy của grotte đã bị rữa và nước trong sạch tràn 
xuống. Các Nhà cầm quyền của nhà thờ và chính 
phủ Pháp đã phỏng vấ bà một cách nghiêm túc, và 
đến năm 1862, họ xác nhận bà nói sự thật. Kể từ khi 
chuyện xảy ra của Bernadette vào mùa xuân đầu 
tiên  để có ra nước sạch, 69 phương pháp chữa trị 
đã được xác minh bởi Cục Y tế Lourdes, và sau 
những gì Giáo Hội tuyên bố là "kỳ thi khoa học và y 
tế cực kỳ nghiêm ngặt," không ai có thể giải thích 
những gì gây ra qua các phương pháp chữa trị này. 

Bernadette tin rằng đó là đức tin và lời cầu nguyện 
chịu trách nhiệm chữa bệnh. Bernadette đã yêu cầu 
linh mục địa phương xây dựng một nhà nguyện tại 
khu tưởngniệm của mình và khu bảo tồn của Đức 
Mẹ Lộ Đức là một trong những địa điểm hành 
hương lớn nhất trên thế giới của Công Giáo. Nhiều 
nhà nguyện và nhà thờ khác đã được xây dựng 
quanh nó, bao gồm cả Nhà thờ Basilica of St. Pius 
X, nơi có thể chứa 25.000 người và được Đức Giáo 
Hoàng John XXIII trong tương lai dành riêng khi ông 

là Papal Nuncio tới Pháp. 
 
Vào ngày 29 Tháng 7 năm 1866, Bernadette đã có 
thói quen tong vị thế của tôn giáo tôn giáo và gia 
nhập vào dòng các Nữ tu Bác Ai tại nhà riêng của họ 
tại Nevers. Bà Marie Therese Vauzou và Mẹ Superior 
vào thời đó đã đặt tên cô là Marie-Bernarde, để vinh 
danh bà. Bernadette đã dành phần còn lại của cuộc 
đời mình ở đó để làm việc như một trợ lý y tế, và sau 
đó là một người giữ đồ thánh. "Thật không may, bà 
được chẩn đoán mắc bệnh lao xương ở đầu gối phải 
của mình và không thể tham gia vào đời sống tu 
viện. Bà đã qua đời trong Sainte Croix (Holy Cross) 
Infirmary của Tu viện Saint-Gildard ở tuổi 35 vào 
ngày 16 Tháng Chín năm 1879, trong khi đang cầu 
nguyệnMân Côi. Lời cuối cùng của Bernadette là "Mẹ 
Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu nguyện cho con Một 
tội nhân nghèo nàn, một tội nhân nghèo nàn." Bà 
được phong thánh bởi Đức Giáo Hoàng Piô XI vào 
Tháng 12 năm 1933. Saint Bernadette là bổn mạng 
của bệnh tật, cho người bị chế nhạo, cho nghèo đói, 
người chăn cừu và Lourdes, Pháp. 
 
Trích xuất từ trực tuyến Công Giáo 
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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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Holy Family 
Catholic School 

Joanne Miller

08 8250 6616


joanne.miller@holyfamily.
catholic.edu.au


THANK YOU FOR 
YOUR SUPPORT!
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