
� �

� Thứ Sáu 18 Tháng Năm 2018

Kính gửi các gia đình, học sinh và nhân viên,  
Biết đọc biết viết là ưu tiên tuyệt đối tại Holy Family 
và tôi lo lắng làm việc với mỗi người để đảm bảo 
rằng con em chúng ta có thể đạt được kết quả tốt 
nhất. 
 
Các giáo viên tại Holy Family của 
chúng ta có kiến thức sâu về học tập 
và chúng tôi tiếp tục đầu tư rất cao 
vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi. 
Lợi ích của sự hỗ trợ và đầu tư này 
được cải thiện thành tích học sinh. 
 
Học kỳ này tôi muốn tập trung vào 
việc Đọc như một ưu tiên hầu củng 
cố tất cả việc học trong trường. 
Chúng ta biết rằng các thành phần 
thiết yếu của Đọc là: 
1. Trải nghiệm đọc viết sớm 
2. Nhận thức các ngữ âm 
3. Kiến thức âm thanh thư (ngữ âm) 
4. Từ vựng 
5. Lưu loát 
6. Hiểu 
Có lẽ Học Kỳ này tất cả chúng ta đều có thể tập 
trung vào sự Lưu Loát trong việc đọc sách của học 
sinh? 

Chúng tôi đang tìm kiếm điều gì? 
• độ chính xác (dễ dàng đặt tên từ, kiến thức âm 
thanh an toàn, biết chủ đề)  
• tỷ lệ (không chỉ đọc nhanh hơn mà còn đọc từng từ 
và theo cụm từ) 
• biểu thức (các từ được đọc, ngữ điệu, dấu chấm 
câu, cách phân đoạn, căng thẳng về âm tiết)  
Khi trẻ em của chúng ta đọc trôi chảy, chúng đọc 
nhiều từ hơn và vì điều này, chúng sẽ tốt hơn trong 
kỹ năng nhận dạng từ, mở rộng vốn từ vựng, nâng 
cao kiến thức của chúng về thế giới, và tăng cường 
và cải thiện khả năng hiểu biết của chúng. 

Một số lời khuyên: 

• Khi đọc âm thanh như ngôn ngữ nói, người đọc 
thể hiện sự hiểu biết của họ về văn bản và khả 
năng tự giám sát và tự sửa. 

• Đọc cần có tốc độ tự nhiên để có thể hiểu được 
thông điệp của tác giả.  

• Lưu loát có thể đạt được bằng cách yêu cầu 
người đọc đọc lại, điều này được thực hiện tốt 
nhất bằng cách có một sự khiêu khích thú vị để 
họ làm điều đó cho bạn. 

Một số điều thú vị để làm ở nhà với việc đọc:fun 
things to do at home with reading: 

• Nếu quí vị có con nhỏ, hãy cho phép con quí vị 
sử dụng các con rối để đọc cho bạn bằng giọng 
nói của nhân vật. Khi con rối đọc xong, con rối có 
thể cho bạn biết những gì đã được đọc và sau 
đó bạn có thể trình bày lại những gì con rối nói 
với quí vị. 

• Nếu quí vị có con lớn hơn, hãy sử dụng điện 
thoại để thu hút chúng đọc cho mình với sự tập 
trung đặc biệt vào biểu thức. Quí vị nên để họ 
luyện tập một vài lần trước khi ghi âm. Để thêm 
một số sở thích, bạn có thể mời họ đọc bằng 
giọng nói của một robot hoặc một số giọng nói 
chuyên biệt khác.  

Chúng ta hãy đứng đằng sau độc giả của chúng ta 
và hỗ trợ họ phát triển chìa khóa này để mở khóa 
những kỳ quan học tập đang chờ họ. Tôi sẽ cố gắng 
vào các Lớp  học để lắng nghe những đứa trẻ đọc. 
Tôi sẽ chia sẻ những quan sát của tôi với bạn trong 
Bản Tin tiếp theo. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Tiếp theo về sự ĐỌC  LƯU LOÁT….. 
 Đọc bằng mặt nạ 
Yêu cầu học sinh chọn và đeo khẩu trang. Các nhân vật / động vật sau đó đọc văn 
bản cho một đối tác bằng cách sử dụng tiếng nói của nhân vật / động vật. Khi các nhân vật / 
động vật đã đọc xong, đối tác hỏi (ít nhất) ba câu hỏi về những gì đã được đọc để kiểm tra hiểu. 
 
Đọc một bức tượng hoặc đồ chơi nhồi bông 

Yêu cầu học sinh tự giới thiệu mình với ‘người nghe’ đã 
chọn của mình bằng cách cho họ biết tên của họ, sở thích 
của họ và lý do mà họ thích.. Sau đó, học sinh đọc bản 
văn  cho 'người nghe' bằng giọng nói của bức tượng hoặc 
đồ chơi nhồi bông. Khi học sinh đọc xong, các em nêu ra 
ba câu hỏi mà ‘người nghe’ có thể sẽ hỏi họ về văn bản. 
 
Đọc bằng micrô 
Cho học sinh thực hành đọc văn 
bản của họ một vài lần sau đó cung 
cấp cho họ một microphone và yêu 
cầu họ đọc bản  văn của họ cho 
một đối tác. (Một số micrô đồ chơi 

có tùy chọn nơi các giọng nói khác 
nhau cho phép người nói phát ra âm thanh như ví dụ: rô bốt, người đàn 
ông, phụ nữ hoặc một người nào đó có giọng nói cao độ. Đây có thể là 
động cơ thúc đẩy người đọc miễn cưỡng). Khi học sinh đọc xong, bạn  
của họ sẽ ấy micrô và phỏng vấn người đọc bằng cách hỏi ít nhất ba câu 
hỏi về những gì đã đọc. 
 
Đọc cho người nổi tiếng 
Yêu cầu học sinh chọn một bức ảnh về cá tính hay nhân vật 
nổi tiếng. Yêu cầu học sinh tự giới thiệu mình với nhân vật đó 
bằng cách cho họ biết tên của chính họ, sở thích của họ và tại 
sao họ là người được hâm mộ. Sau đó, học sinh đọc cho 
người nổi tiếng. Khi họ đọc xong, học sinh kể lại những gì họ 
vừa đọc để đảm bảo người nổi tiếng hiểu được thông điệp 
của tác giả. 

Hãy tận dụng cơ hội của bạn 
Viết tên của gia đình hoặc cá tính vào thẻ và đặt các số từ 1-6 
vào mỗi tên. Yêu cầu học sinh đổ hột xí ngầu và tùy thuộc vào 
số được đổ ra, đọc bài  của họ bằng giọng nói của tên so với 
số được đổ, ví dụ: mẹ, cha, anh trai, em gái, giáo viên, nhân 
vật hoạt hình hay truyền thông. 
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Hãy tận dụng cơ hội của bạn 
Viết tên của gia đình hoặc cá tính vào thẻ và đặt 
các số từ 1-6 vào mỗi tên. Yêu cầu học sinh đổ 
hột xí ngầu và tùy thuộc vào số được đổ ra, đọc 
bài  của họ bằng giọng nói của tên so với số 
được đổ, ví dụ: mẹ, cha, anh trai, em gái, giáo 
viên, nhân vật hoạt hình hay truyền thông.

Lưu Loát  
Lưu loát là một đóng góp quan trọng đối với việc đọc độc lập và thành công và bao gồm ba thành phần: độ 
chính xác, tỷ lệ và ưu điểm (biểu thức). 
Tải xuống bài viết (354Kb PDF) 
 
Từ vựng  
Kiến thức từ vựng là nền tảng để trở thành một độc giả và người đọc độc lập và thành công, bao gồm các 
từ được hiểu khi được nghe hoặc đọc.  
Tải xuống bài viết (393Kb  PDF) 
 
Ngôn ngữ nói 
Ngôn ngữ nói là nền tảng cho sự phát triển các kỹ năng đọc viết và được coi là một chỉ báo mạnh về việc 
đọc, viết và thành tích học tập tổng quát sau này.  
Tải xuống bài viết (PDF 434Kb) 
 
Nhận thức Ngữ Âm 
Nhận thức ngữ âm là nhận thức của một cá nhân về cấu trúc ngữ âm, hoặc cấu trúc âm thanh, của các từ 
được nói và là một yếu tố dự báo quan trọng và đáng tin cậy về khả năng đọc sau này.  
Tải xuống bài viết ( PDF 849Kb) 
 
Kiến thức Âm Từ (Phonics) 
Hướng dẫn ngữ âm là một thành phần thiết yếu của một chương trình đọc viết toàn diện vì nó là một chiến 
lược có năng suất cao để rút ra khi cố gắng nêu tên những từ không được biết ngay lập tức.  
Tải xuống bài viết ( PDF 446Kb) 
 
Bao Quát 
Hiểu biết là về việc hiểu thông điệp của tác giả và trả lời những thông điệp này theo nhiều cách khác nhau.  
Tải xuống bài viết ( PDF 618Kb) 
 
NHỮNH HOÀI NGHI Podcast  
 Podcast ( là âm thanh kỹ thuật số được cung cấp trên Internet để tải xuống máy tính hoặc trình phát đa 
phương tiện di động, thường có sẵn dưới dạng chuỗi video ). 
 
Là một phần của dự án PALLIC, một số tài liệu hỗ trợ đã được phát triển. Một trong số đó là sản xuất hai 
video của Anne Bayetto, một giảng viên tại Trường Giáo dục tại Đại học Flinders, Nam Úc. Xem video có 
tiêu đề Kiến Thức mà các hiệu trưởng cần phải có để lãnh đạo việc đọc và Bằng chứng rằng các hiệu 
trưởng cần phải dẫn dắt kế hoạch để cải thiện việc đọc. 



� �

� Thứ Sáu 18 Tháng Năm 2018

CẢM ƠN đến  tất cả những ai tham gia vào cuộc 
khảo sát dự án Leuven.

XIN CHÚC MỪNG

Leah Tran
người đã giành được phiếu mua hàng trị giá 200 
đô la khi hoàn thành cuộc Khảo Sát Nhận Dạng 
nâng cao nền giáo dục của trường  Công Giáo.

CẢM ƠN đến các bậc phụ 
huynh của nhóm P & F đã giúp 
đỡ bán các gian hàng Ngày Của 
Mẹ. Đó là một thành công lớn, 
không có một học sinh nào đi 
mà không có một món quà đẹp 
mang về cho Mẹ.

Quà xổ số cho NGÀY CỦA MẸ 

XIN CHÚC MỪNG 

Giải nhất 
  Darren Eddy - Tori 3JH 

Giải nhì 
Yasna Francis - Kaleb 1MR 

Giải ba 
Hayley Murphy - Hudson RGC 

KHẢO SÁT VỀ DỰ ÁN LEUVEN 

VÉ SỐ & GIAN HÀNG NGÀY MẪU THÂN
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FROM THE APRIM
Tin Từ APRIM 13 

Chủ nhật này, các Kitô hữu 
mừng sinh nhật của Giáo Hội 
với lễ Ngũ Tuần. Sự kiện này 
cho sự xuất hiện của Thánh Linh 
thông qua những món quà tinh 
thần mà các tông đồ nhận được 
đã cho họ sự can đảm để tiếp tục 
sứ  mệnh của Chúa Giêsu tuyên 
bố về “Tin Mừng” cho tất cả các 
quốc gia trên thế giới. 

Các tông đồ hình thành các 
cộng đồng tích cực thể hiện 
phẩm chất chia sẻ, yêu thương 
và tha thứ trong khi họ đấu tranh 
chống lại những ham muốn và 
nhu cầu ích kỷ của chính mình. 
Họ cũng thực hiện những phép 
lạ mà họ chưa bao giờ mơ ước 
khi họ kìm nén sự tiêu cực và 
nghi ngờ của họ và chấp nhận 
rủi ro. 

Với Thánh Linh của Chúa 
Giêsu, một năng lượng được tạo 
ra, đó là nền tảng của Giáo Hội 
của chúng ta ngày nay, tiếp tục 
sứ mệnh của Chúa Kitô trên Trái 
Đất. 

Thánh Lễ, Phụng Vụ &  
Cầu Nguyện Buổi Sáng 

• Thứ Năm,  24 Tháng Năm, Lễ 
của Lớp  2SB & 3MS tại 
Trung  Tâm  Trường  lúc11.30 
sáng. 

• Thứ Năm,  24 Tháng Năm, 
Cầu Nguyện Buổi Sángcủa 
Lớp REF lúc 9 giờ sáng, trong 
lớp học. 

Michael Urdanoff  
Holy Family APRIM 
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To register, contact 8250 6616 or 
info@holyfamily.catholic.edu.au 

• Enrol today for vacancies Reception - Year 7 
• Affordable, all-inclusive fees, no hidden 

costs  
• Support to low-income families  
• Laptop program included in school fees  
• Fish farm and Aquaponics 
• Early Learning Centre under construction - 

planned opening Term 4 2018 

Open Day  
Tuesday 12 June from 9am-11am
NGÀY GIỚI THIỆU TRƯỜNG 

Thứ Ba 12 Tháng Sáu từ 9 giờ sáng - 11 giờ sáng

Để đăng ký xin liên lạc 82506616 hoặc 
info@holyfamily.catholic.edu.au 

* Đăng ký hôm nay cho các chổ Reception - Lớp 7

* Giá cả phải chăng, trọn gọi, không có chi phí ẩn.

* iúp đở cho các gia đình có lợi tức thấp

* Chương trình Laptop tính chung trong lệ phí 
trường

* Trang trại nuôi cá và hệ thống nuôi trồng thủy 
sản.

* Đang xây dựng Trung Tâm Mầm Non - mở kế 
hoạch cho Học Kỳ 4 2018


mailto:info@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:info@holyfamily.catholic.edu.au
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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 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 
 

   

 

    20202020thththth    MayMayMayMay    2018201820182018        (Year B)(Year B)(Year B)(Year B)    
PENTECOST SUNDAYPENTECOST SUNDAYPENTECOST SUNDAYPENTECOST SUNDAY    

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 before Vigil Mass 5:15pm-5:45pm 

 

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

 
HOLY SPIRIT; THE COMFORTING FACE OF GOD 

 
Dear Friends,  
  
The Feast of Pentecost is the birthday of the Church. God wants all to be saved 
and come to the knowledge of the truth. The Good News, Jesus came to reveal 
was meant not only for the people of his day, but for people of all time. So, while 
Jesus was personally proclaiming the Good News to his contemporaries, he was 
preparing a means by which his mission would be continued after he had returned 
to his heavenly Father. That is how Church came to be. When it was time for him 
to go to the Father, Jesus promised a helper to the disciples. “But the Advocate, 
the Holy Spirit, whom the father will send in my name, will teach you everything, 
and remind you of all that I have said to you” (John 14:26). Many have told me 
that, they find it really hard to understand HOLY SPIRIT and what it means to be 
anointed by the Spirit.  One of the outstanding characteristics of God the Holy 
Spirit, is that of being a helper, comforter and counsellor. On a Pentecost day, 
how is God the Holy Spirit transforming my life?  
 

God is counting on each of us to reach out to others and bring healing wherever 
we go. Once a mother shared with me, “As a parent I appreciate it if someone 
helps me, but if someone helps one of my children, in times of need, there is 
nothing in the world I wouldn’t do for that person.” It made me think that God is 
the same. When you make it your business to help God’s children; His daughters, 
His sons, by wiping their tears or lifting them when they are down, be prepared, 
you will not be able to outrun the goodness of God.  
 

On this day of Pentecost, I feel it is important that we model our life after Holy 
Spirit, who is comforter and counsellor. Are we sensitive to the needs of those 
around us? Our family? Our friends? Our neighbours? Our colleagues? Many 
times, someone may be hurting, but they hide it because of shame or 
embarrassment. Often, they don’t know how to reach out for help, so be prepared 
to reach out to them. Be a healer. Be a restorer. Take time to wipe away the tears.  
 

Our job is not to judge others. God wants us to lift the fallen, restore the broken 
and heal the hurting. Very often when we pray, we concentrate on our goals and 
our dreams, hoping for a miracle. I think on a Pentecost day it’s important that we 
become someone’s miracle. There is healing in our hands, there is consolation in 
our voice, we become containers filled with God’s love, encouragement, mercy 
and restoration. Pentecost is all about, dispensing the goodness of God, to those in 
need of God’s love.  Being a Church is not about condemning or criticizing, we 
don’t have to beat anyone down (life does that enough to people), I encourage you 
to be a healer, comforter and restorer.  
 

Wishing you God’s best and praying for God’s face to shine upon you this 
Pentecost,  
 

Blessings,  
 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs 

 

ĐỨC THÁNH LINH ; NƠI YÊN ỦI  CỦA THIÊN CHÚA 
Bạn thân mến, 

Lễ Ngũ Tuần là ngày sinh của Giáo Hội. Đức Chúa Trời muốn tất cả được cứu và đến với sự hiểu 

biết về lẽ thật. Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tiết lộ không chỉ dành cho những người trong thời đại của 

Ngài, mà còn cho mọi người mọi thời đại. Vì vậy, trong khi Chúa Giêsu đã đích thân tuyên bố Tin 

Mừng cho những người đương thời của mình, Ngài đang chuẩn bị một phương tiện mà nhiệm vụ 

của Ngài sẽ được tiếp tục sau khi Ngài đã trở lại với Cha Thiên Thượng của mình. Đó là cách Giáo 

Hội đến. Khi đến lúc Ngài  đi với Chúa Cha, Chúa Jêsus đã hứa giúp đỡ cho các môn đệ. “Nhưng 

Người biện hộ, Đức Thánh Linh, là người mà cha sẽ gửi cho tôi, sẽ dạy cho bạn mọi điều, và nhắc 

nhở bạn về tất cả những gì tôi đã nói với bạn” (Giăng 14:26). Nhiều người đã nói với tôi điều đó, họ 

thấy thật khó để hiểu Chúa Thánh Thần và ý nghĩa của Thánh Linh. Một trong những đặc điểm nổi 

bật của Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, là một người trợ giúp, an ủi và cố vấn. Vào một ngày Lễ 

Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc sống của tôi như thế nào? 

Đức Chúa Trời đang trông cậy vào mỗi người chúng ta để tiếp cận những người khác và mang lại sự 

chữa lành bất cứ nơi nào chúng ta tới. Khi một người mẹ chia sẻ với tôi, "Là cha mẹ tôi đánh giá cao 

nếu ai đó giúp tôi, nhưng nếu ai đó giúp một trong những đứa con của tôi, trong những lúc cần thiết, 

không có gì trên thế giới tôi sẽ không làm cho người đó." khiến tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời là như 

nhau. Khi bạn biến nó thành công việc kinh doanh của bạn để giúp đỡ con cái của Đức Chúa Trời; 

Các con gái của Ngài, các con trai của Ngài, bằng cách lau nước mắt của họ hoặc nhấc chúng lên 

khi chúng xuống, được chuẩn bị, bạn sẽ không thể vượt qua sự tốt lành của Đức Chúa Trời. 

Vào ngày Lễ Hiện Xuống này, tôi cảm thấy điều quan trọng là chúng ta phải mô hình cuộc sống của 

mình sau Chúa Thánh Thần, là người an ủi và cố vấn. Chúng ta có nhạy cảm với nhu cầu của những 

người xung quanh không? Gia đình chúng ta? Bạn bè của chúng ta? Hàng xóm của chúng tôi? Đồng 

nghiệp của chúng tôi? Nhiều lần, ai đó có thể bị thương, nhưng họ giấu nó vì xấu hổ hay bối rối. 

Thông thường, họ không biết cách tiếp cận để được giúp đỡ, vì vậy hãy chuẩn bị để tiếp cận họ. Hãy 

là một người chữa lành. Hãy là một người phục chế. Hãy dành thời gian để lau đi những giọt nước 

mắt. 

Công việc của chúng tôi không phải là đánh giá người khác. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nâng sự 

sa ngã, phục hồi tấm lòng và chữa lành vết thương. Rất thường xuyên khi chúng ta cầu nguyện, 

chúng ta tập trung vào mục tiêu và ước mơ của mình, hy vọng cho một phép lạ. Tôi nghĩ vào một 

ngày Lễ Hiện Xuống, điều quan trọng là chúng ta trở thành phép lạ của ai đó. Có sự chữa lành trong  

mùa naôy/.tay chúng ta, có sự an ủi trong giọng nói của chúng ta, chúng ta trở thành những thùng 

chứa đầy tình yêu thương, sự khuyến khích, lòng thương xót và phục hồi của Đức Chúa Trời. Lễ 

Ngũ Tuần là tất cả về, phân phát sự tốt lành của Thiên Chúa, cho những người cần tình yêu của Đức 

Chúa Trời. Là một Giáo Hội không phải là về việc lên án hay chỉ trích, chúng ta không phải đánh 

bại bất cứ ai (cuộc sống đủ cho mọi người), tôi khuyến khích bạn là một người chữa lành, an ủi và phục hồi.

Chúc các bạn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho khuôn mặt của Đức Chúa Trời 

để soi sáng cho bạn lễ Ngũ Tuần này,

Cha Shibu Jacob Msfs

20 Tháng Năm 2018 (Năm B)

CHÚA NHẬT - LỄ NGŨ TUẦN
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P&F Information 
NEXT P&F MEETING-TBA 

Thank you Mother’s Day Helpers 

To get your Catholic police clearance.  

Apply in the Office or click on the link below 
Volunteers Induction Pack 

The  P&F 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

What’s on Term 2  

• After School Sport Tuesdays 3-4pm:  
- Cafe Open 

• Mission Week-Week 5 
• Mission Day-Friday 1st June Casual 

Day - Mission Day Mass 11am 
• 6/7PN & JW Camp - Week 6 
• PUBLIC HOLIDAY- Monday June 11th 
• Transition Days for Term 3 

Receptions - Wk 7 & 8 Wednesday’s 
from 9am 

• 6/7NB & MS Camp - Week 9 
•End of  Term 2 - Friday 6th July 

OPEN NEXT 
Tuesday 15 May-3 July  

(After school sport 3-4pm) 
Friday 8.30am - 9.15am Assembly 1JM & MR 

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.

FREE COFFEE/TEA  
Nut Free Cakes & Biscuits are welcomed to 

share with a tea or coffee

P&F NEWSLETTER 2018
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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

Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au 

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 

mailto:Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au
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HỌC KỲ 2

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. THÁNH LỄ 11 giờ sáng

6/7PN & 6/7JW Camp Monday 4th June to Wednesday 6th June

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 6 Tháng Bảy 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 chiều
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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
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Thân gởi tất cả các cựu Học Sinh và Bạn Hữu của  
Trường JOSEPHITE  

Tiệc Ăn Trưa với các CỰU THÀNH VIÊN TRƯỜNG  ST. JOSEPH'S. THỨ 
TƯ 6 THÁNG SÁU - bắt đầu lúc 11.45 sáng và 12 giờ trưa nhập tiệc .  

Tại HAMPSTEAD HOTEL, gốc đường North East/Hampstead Roads, 
Collinswood. $13.90 - tính luôn có quầy salad/rau cải. Chỗ ngồi SẼ KHÔNG 
được phân bổ. Xin đặt chỗ trước ngày 1 Tháng Sáu với Josie - 8295 3667 
hoặc Margaret - 8264 0780. Lời mời cho TẤT CẢ Cựu Thành Viên (nam và 
nữ) đã từng được kết nối với Trường Josephite hoặc Cao Đẳng ở Úc, với tư 
cách là học sinh hoặc giáo viên, đã theo học và làm việc.

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ NGAY BÂY GIỜ CHO CÁC LỚP 6 & 7
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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.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Katya theo số 8406 8237.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian và chúng tôi mong muốn được nhìn thấy một số câu 
chuyện tuyệt vời bằng văn bản và hình ảnh từ các học sinh của bạn.

Lễ Hội Thi Viết Truyện của Salisbury 

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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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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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

HỘI SÁCH
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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.
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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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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.

VÀI THÔNG TIN DÀNH CHO QUÍ VỊ

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 vui đề xừ dụng!


