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Gia đình, Người chăm sóc và Học sinh thân mến, 
  

Chúa Giêsu nói với các môn đồ trong Phúc Âm hôm nay rằng: 
"Đây là điều răn của ta: hãy yêu thương nhau như ta yêu các ngươi. 

Không ai có tình yêu lớn hơn thế này, để dốc bỏ cuộc sống cho một người bạn. 

Chúa Jêsus không mong đợi rằng chúng ta sẽ đặt mạng sống của chúng ta cho ai đó nhưng Ngài yêu cầu 
rằng trong ánh sáng của lời Ngài, chúng ta sẽ gặt hái được hoa quả tốt. Hôm nay, Jane từ St Vincent de 
Paul đã chấp nhận hàng trăm món quà từ các gia đình chúng ta cho công việc của Hậi Từ Thiện Fred’s 
Van. Đây có phải là điều mà Chúa Jêsus muốn chúng ta làm? Để chăm sóc cho những người có nhu cầu 
nhất? Tôi đã nói với các học sinh tại Hội Trường Sinh Hoạt hôm nay rằng khi tôi làm công việc giám sát tại 
khu vực Kiss’n'Dro mỗi sáng và chiều, tôi thấy được tình yêu và sự quan tâm chăm sóc cho con cái của 
các gia đình chúng ta. Tôi gặp các bậc cha mẹ, ông bà và những người chăm sóc mỗi ngày một cách tỉ mỉ 
thực hiện nhiệm vụ giúp các em đi học một cách an toàn, mặc đẹp, được cung cấp tốt - và phần lớn là 
đúng giờ. 

Cảm ơn các gia đình vì những gì bạn làm cho con cái của mình và để nhận thức của quí vị về những 
người khác đang cần bên ngoài trường. 

HỘI CHỢ XUÂN 2017 
Chúng tôi đã có hai cuộc họp vào năm 2017. Chúng tôi cần rất nhiều phụ huynh để cùng chia sẻ ý tưởng 
và tham gia vui chơi. Tại cuộc họp tiếp theo, chúng ta sẽ được nếm rượu, phó mát và bánh bích quy để 
chia sẻ. Xin vui lòng giữ những ngày này vào nhật ký của quí vị: 

Ngày 7 Tháng 6, ngày 5 Tháng 7, ngày 2 Tháng 8, ngày 30 Tháng 8, ngày 13 Tháng 9, ngày 27 
Tháng 9 và 18 Tháng 10 - Tất cả các cuộc họp vào lúc 6:30 tối trong Phòng Họp Ban Chấp Hành. 

Hội chợ Xuân của chúng ta là về Xây dựng Cộng Đồng / Gây Quỹ. Năm nay các phần Giải trí của chúng 
ta có thể bao gồm: Đài phát thanh 5AA, Đài phát thanh FM  phát thanh tại chỗ, DJ Kirk Julius Dominic 
Guida (Ca sĩ). 

Những điểm thu hút tuyệt vời: 
Xe Monster; Hamilton's Rides; Trang trại của Old McDonald;bắn   AAC Pháo Hoa; Adelaide United; AFL 
Eagles; Crows, Power, Gavin Wanganeen; Bond Brothers; AFL Goal Kicking Competition; Soccer Penalty; 
36’ers Slam Dunk Comp;Triển lãm xe ô tô cổ điển; Show Bags; Vé Số. 

Các Gian Hàng Thức Ăn hấp dẫn của chúng ta: 
Gian hàng Việt Nam, Chips, Nuggets và Drinks Combo; Thức ăn chay; Pizza; Kem Golden; Gian Hàng Ấn 
Độ; Bấp Rang bằng lò vi sóng; BBQ / Yiros; Gelati; Parents Cafe. 

Xin đừng trì hoãn quyết định tham gia vào trường của con em mình. Hãy đến dự cuộc họp tiếp theo vào 
ngày 7 Tháng Sáu  (RSVP Roz 8250 6616 hoặc ros.maguire@holyfamily.catholic.edu.au) 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG
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Giữ an toàn cho mọi người 

Có nhiều chính sách và thủ tục chúng tôi đang áp dụng trong trường của chúng ta để giữ 
cho con em của chúng ta được an toàn. Các chính sách này bao gồm: 

• quy trình tuyển dụng của chúng tôi; 
• nhân viên tương tác với học sinh; 
• báo cáo sự lạm dụng và bỏ bê; 
• Tham gia với các nhà thầu; 
• tình nguyện viên và khách đến thăm trường; 
• an toàn trong các trại và các chuyến du ngoạn; 
• an toàn các mạng lưới; 
• thực hiện Chương trình Giữ An Toàn: Học về Bảo Vệ Trẻ em. 

Các chính sách cũng hướng dẫn chúng ta phản ứng như thế nào đối với các hành vi hoặc các mối quan tâm cụ thể 
như: 

• Hành vi tình dục; 
• Tự sát và tự gây tổn hại; 
• Rượu và các loại thuốc khác. 

Chúng tôi cũng có quy trình cho các sự cố nghiêm trọng khác. 

Để giữ cho mọi người trong cộng đồng được cặp nhật thông tin về các chính sách và thủ tục này, tôi khuyến khích 
quí vị vào  xem những điều này qua các mạng liên kết sau đây đến trang web của trường chúng tôi: 
Http://www.holyfamily.catholic.edu.au/parent-resources/policies/ 

Và ở đây dành cho những người liên quan đặc biệt đến tình nguyện viên: 
Http://www.holyfamily.catholic.edu.au/parent-resources/ 

Sử Dụng An Toàn cho Khu Vực Thả Học Sinh Xuống và Bãi Đậu Xe 

Xin vui lòng sử dụng khu vực thả học sinh xuống theo cách đã được thiết kế. Xin đừng đậu xe tại chổ dành cho 
Người Khuyết Tật trong Khu Đậu Xe của Nhân viên hoặc bất cứ nơi nào trong khu vực Đậu Xe của Nhân Viên. 

Cũng vui lòng không bỏ con em của quí vị hoặc đón chúng từ Bãi Đậu Xe của Nhân Viên. Trẻ em cần phải được bỏ 
xuống tại cổng phía trước, hoặc dẫn đi bộ vào trường hoặc thả và đón tại khu vực “Kiss and Drop Off Zone”. 

Nếu tôi có thể giúp quí vị trong bất kỳ cách nào xin vui lòng làm đừng ngại hãy đến gặp tôi. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG

!
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MISSION DAY LUNCH ORDERS Thứ Sáu 19 Tháng Năm 2017 (có thể trả tiền trong hộp 
của lớp hoặc tại văn phòng hoặc trả qua hệ thống QKR! )

WHOLE SCHOOL MASS Thứ Năm 1 Tháng Sáu 2017(trong Hội Trường lúc 11.30 
sáng)

MISSION DAY Thứ Sáu 2 Tháng Sáu 2017

SPRING FAIR MEETING Thứ Tư 7 Tháng Sáu lúc 6.30 tối
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Chủ nhật tuần trước, Ngày Của Mẹ, Đức Giáo hoàng Francis mời các tín hữu ở Quảng Trường St 
Peter tham dự vào lời cầu nguyện yên lặng cho các người mẹ của chính mình, kể cả những người 
đang ở trên Thiên Đàng. 

Ngà nói: "Vì vậy, hãy nhớ với lòng biết ơn và tình cảm với tất cả các bà mẹ, ngay cả những bà mẹ của 
chúng ta đang ở trên Thiên Đàng". 

Ngài giải thích rằng thông qua những hy sinh của họ, các bà mẹ đã giúp đỡ nhiều trong xã hội để vượt 
qua những khuynh hướng tự chủ, cũng như thiếu sự cởi mở, hào phóng và quan tâm đến người khác. 

"Các Bà Mẹ", Ngài nói, "thường bị lợi dụng vì tính sẵn có của họ. Ngay cả không chỉ cộng đồng Kitô 
hữu đánh giá đúng mức giá trị họ mặc dù có sự gương mẫu xuất sắc điển hình của Mẹ Chúa Jêsus.” 

Ngài nói "Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào mẹ của chúng ta suốt đời và nhiều thứ khác, nhưng không 
phải lúc nào họ cũng phải lắng nghe hay giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày. Theo nghĩa này làm mẹ 
hơn là sinh nở; Nó là sự lựa chọn trong cuộc sống đòi hỏi sự hy sinh, tôn trọng cuộc sống, và cam kết 
truyền bá những giá trị nhân văn và tôn giáo đó là điều thiết yếu cho một xã hội lành mạnh. 

Sự tử đạo của các bà mẹ, được ghi nhận  bao gồm khả năng của một người mẹ trong việc im lặng, 
cầu nguyện và chịu các nguy hiểm, "không phàn nàn" đối với những nghĩa vụ làm mẹ của mình. 

Cảm xúc của người mẹ " với tất cả những gì đe doạ trong cuộc sống và phúc lợi của con người là 
nguồn phong phú cho xã hội và Giáo hội ", Ngài nói," quan sát chúng ta thường thấy làm thế nào khi 
gặp khó khăn, sự cống hiến và sức mạnh tinh thần của các bà mẹ chúng ta. " 

"Chính họ, các bà mẹ, những người thường cho đâm rễ đầu tiên của đức tin, những người thấm sâu 
nhất; Nếu không có họ thì không chỉ các tín hữu sẽ mất đi, mà còn là phần tốt nhất của ngọn lửa sâu 
nhất của đức tin chúng ta. " 

Ông kết luận bằng cách "yêu cầu những người hiện diện tham gia cùng ông trong việc cảm ơn tất cả 
các bà mẹ về những gì họ đang có và cho tất cả những gì họ dành cho Giáo Hội và thế giới của chúng 
ta." 

Chương trình Bí Tích 

Xin chúc mừng các học sinh Holy Family sau đây, những người gần đây đã tham dự cử hành Lễ  Bí 
Tích Xác nhận và Rước Lễ Lần Đầu. 

Vinh Nguyễn, Tam-An Nguyễn, Anthony Martino, Klorence Baniqued, Sam Marciano Lorraine Lanuza, 
Grace Leonello, Alexander Jankowski, Jamie & Tahlia Disibio, Lily Garrick, Vincent Nguyễn, Alex Lupoi, 
Domenic Ventra, Darcy & Evie Hawkes và Selena Marra. 

Các Thánh Lễ và Cầu Nguyện 
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Năm, lớp 5/6PN, Giáo Lý trong lớp học. 
Thứ Năm, ngày 25 Tháng Năm, 9 giờ sáng, lớp R/1TB Cầu Nguyện Buổi Sáng 
Thứ Năm, 25 Tháng Năm, 11:30 sáng, lớp R/1EC & MR, Thánh Lễ. 

Michael Urdanoff 
APRIM

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:  
Lyra Angeles 
Telephone: 8258 2314 
Facsimile:  8281 8287 
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
Fr Roderick O’Brien PP 

  Fr Tran Quang Tong 
  Fr Francis Trinh Van Phat 
  Fr Shibu Jacob msfs 
  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: 8182 3237 
0419 485 090 young.joan@bigpond.com 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 

Co-ordinator 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 

 

 

21212121stststst    MayMayMayMay    2017201720172017    (Year A(Year A(Year A(Year A))))    
    

6666thththth    SUNDAY OF SUNDAY OF SUNDAY OF SUNDAY OF EASTER EASTER EASTER EASTER     

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 

 
Dear parishioners, 

 
Celebrating our Vinnies 

 
 
On the wall of the parish office there is a formal document in parallel 
columns of English and French, dated 16 January 1962. It is the Letter of 
Aggregation of the local Salisbury Conference of the Society of St 
Vincent de Paul to the Society. The Letter of Aggregation was signed by 
the President-General of the Society, and one of the Vice-Presidents 
General, and records that at a meeting of the General Council in Paris on 8 
January, our local Conference was recognised as a part of this vibrant 
organisation. 
 
Our Conference is part of a world-wide organisation, centred in Paris, and 
founded by Blessed Frederic Ozanam (Antoine-Frédéric Ozanam), when he 
was a university student. Ozanam named the society for the patron of 
charitable works, St Vincent de Paul. We may be a long way from Paris, 
but the same spirit of love and service is as local as it is global. 
 
For more than fifty-five years, our local Conference has helped local people 
in need. A Conference can serve well if we have two valued types of 
people: one is able and committed leaders, and the other type is generous 
members. All are volunteers. I would like to express the gratitude of all 
parishioners to our current leaders and members. Their work of service is 
demanding, so please support them by your prayers as well as by your 
charity. If you are new to the parish, or if a change in your life gives you a 
chance to serve, please consider whether you might volunteer for our 
Conference. 
 
Of course, the Society of St Vincent de Paul has many other works. One of 
these, Fred’s Van, is a familiar sight in our street, bringing hot meals to 
those in need. Another is the shop: this has been closed for some time, but a 
new shop is being prepared at the eastern end of John Street. May God 
bless these works, and all the other works of the Society! 
 
 

 
 
 

Fr Roderick [18 May 2017] 
 

Các Gíao dân thân mến,  

Chào mừng Vinnies của chúng ta 

Trên bức tường của văn phòng giáo xứ có một tài liệu chính thức trong các cột 
song song của tiếng Anh và tiếng Pháp, ngày 16 tháng 1 năm 1962. Đây là Thư 
của Tổng hợp của Hội nghị Salisbury địa phương của Hiệp hội St Vincent de 
Paul cho Hiệp Hội. Thư Tổng hợp đã được Chủ Tịch của Hiệp hội và một trong 
các Phó Chủ Tịch đã ký và ghi nhận  trong cuộc họp của Đại hội đồng tại Paris 
vào ngày 8 Tháng 1, Hội nghị địa phương của chúng ta đã được công nhận là 
một phần của vấn đề  Tổ chức sôi động. 

Hội nghị của chúng ta à một phần của tổ chức toàn thế giới, tập trung tại Paris, 
và được thành lập bởi Chân phước Frederic Ozanam (Antoine-Frédéric 
Ozanam), khi ông còn là sinh viên đại học. Ozanam đặt tên xã hội là người bảo 
trợ các công trình từ thiện, St Vincent de Paul. Chúng ta có thể  ở xaParis, 
nhưng có cùng  tâm linh của tình yêu và phục vụ như là địa phương vì như nó là 
toàn cầu. 

Trong hơn năm mươi lăm năm, Hội nghị địa phương của chúng tôi đã giúp đỡ 
những người dân địa phương đang cần giúp đỡ. Một Hội nghị có thể phục vụ tốt 
nếu chúng ta có hai loại người có giá trị: một người có khả năng và cam kết, và 
người kia là thành viên hào phóng. Tất cả là tình nguyện viên. Tôi muốn bày tỏ 
lòng biết ơn của tất cả các giáo dân đối với các nhà lãnh đạo hiện tại và các 
thành viên của chúng ta. Công việc phục vụ của họ đòi hỏi, vì vậy hãy ủng hộ họ 
bằng những lời cầu nguyện cũng như clòng từ thiện của bạn. Nếu bạn là người 
mới đến giáo xứ, hoặc nếu một sự thay đổi trong cuộc sống của bạn cho bạn cơ 
hội để phục vụ, vậy xin hãy xem xét liệu bạn có thể tình nguyện tham gia vào Hội 
nghị của chúng tôi hay không. 

Tất nhiên, Hiệp hội St Vincent de Paul có nhiều cách phục vụ khác. Một trong số 
đó là Fred’s Van, một cảnh khá quen thuộc trên đường phố của chúng ta đã giúp 
đưa những bữa ăn nóng cho những người đang cần. Một cửa hàng khác nữa: 
đôi khi nó được đóng cửa một thời gian, nhưng một cửa hàng mới đang được 
chuẩn bị mở ở cuối phía đông của John Street. Cầu Chúa ban phước cho những 
công việc này, và tất cả những công việc khác của Hội! 

Cha Roderick (18 Tháng Năm 2017)

21 Tháng Năm 2017 (Năm A)
CHÚA NHẬT LẦN 6 CỦA PHỤC SINH
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Trong tuần này chúng ta bắt đầu với ngôn ngữ Tamil, đây là ngôn ngữ đầu tiên mà chúng tôi nhấn mạnh ở 
trường của chúng ta. Một số người nói tiếng Tamil sẽ thực hiện điệu nhảy Tamil vào Thứ Sáu này tại hội 
trường (3 / 4MC và 3/4SM).

NGÔN NGỮ CỦA MỖI HAI TUẦN

Ishaan Aravind

Arthi Babu & 
Depthi Babu

Rachel Loyolo, 
Deepthi Babu & 

Shanthana Rajendran
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Cho hai tuần tới, Darcy Luludraj, Jovana và Stefan Uzursẽ dạy chúng ta tiếng 
Serbian.

Havana vam (Cảm ơn)

NGÔN NGỮ MỐI HAI TUẦN  
Tiếp Theo……
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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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Assemblies

Học Kỳ 2
Học Kỳ 2 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 2RS and 2JH
Week 3 2MP and 2DH
Week 4 R/1JM and R/1RV
Week 5 Mission Week
Week 6 R/1GC and R/1TB
Week 7 R/1AM and R/1MS
Week 8 3/4MC and 3/4SM
Week 9 R/1EC and R/1MR
Week 10 Music
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 **********  AN TOÀN  *****

ĐƯỜNG CHO NGƯỜI BĂNG NGANG:   Xin bạn có thể đảm bảo rằng bạn băng qua đường bằng cách sử 
dụng lằn đường cho người đi bộ. Chúng tôi đã thấy một số học sinh và các bậc phụ huynh đã chạy băng 
ngang ở giữa đường giao thông. Điều này là cực kỳ nguy hiểm khi có những chiếcxe ở mọi hướng và tầm nhìn 
kém. Hãy nêu gương và sử dụng lằn đường vượt dành cho người đi bộ được giám sát bởi nhân viên trường. 

BÃI ĐẬU XE:  Bãi đậu xe của chúng ta được thiết lập với một chiều ra và một chiều vô. Xin vui lòng nhập vào 
bãi đậu xe thông qua các lối vào 
gần vò bùng binh trường. KHÔNG 
ĐƯỢC quẹo phải trên đường 
Shepherdson để vào  bãi đậu xe 
của trường (như thể hiện trên bản 
đồ). Điều này sẽ tạo ra khối giao 
thông và ùn tắc, ttức giận và nguy 
hiểm. Nó là dễ dàng hơn và nhanh 
hơn để lái xe xuống tới đường 
vòng, đi xung quanh và sau đó 
nhập vào lằn  đường để vào bãi 
đậu xe. 

KHU THẢ VÀ ĐÓN HỌC SINH: 
Khi vào bãi đỗ xe để sử dụng khu 
vực thả và đón thì  bạn nên chắc 
chắn rằng bạn đang sử dụng cả 
hai phía của bãi đậu xe (như thể 
hiện bởi đường màu vàng). Điều 
này sẽ giữ cho giao thông trên đường và làm giảm bớt tắc nghẽn trên Shepherdson và Martins Roads. Nếu 

!

TÀI SẢN BỊ MẤT 
Hãy đảm bảo tất cả các vật dụng cùa học sinh được dán nhãn để cho phép chúng tôi trả lại tài 
sản bị mất cho chủ sở hữu của mình. Khi chúng tôi nhận được tài sản bị mất chúng tôi kiểm tra 
tên, lớp học của họ và trả lại qua hộp lớp học của các em. Các hộp lớp sẽ được đem đến Văn 
Phòng vào buổi sáng và thu thập vào buổi chiều. 
 Quí vị được chào đónđể đến tìm bất kỳ vật dụng nào mà con em quí vị thất lạc trong Văn 
Phòng Tiếp Tân Học Sinh.

CÁC LOẠI THUỐC 

Đây là chính sách cho tất cả các loại thuốc được lưu giữ trong  phòng bệnh của trường (nằm 
gần phòng tiếp nhận của học sinh). Một bản  kế hoạch thuốc có chữ ký của bác sĩ của quị vị 
cũng cần cung cấp cho nhà trường  bất kỳ loại thuốc nào theo yêu cầu cho học sinh xử dụng 
trong suốt cả ngày - cho dù dài hạn hoặc ngắn hạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn 
panadol, Nurofen và thuốc kháng sinh. Chính sách này được thực thi để đảm bảo con quí vị 
xử dụng thuốc có liều lượng chính xác tại thời điểm chính xác mà được đăng nhập bởi đội 
ngũ nhân viên của chúng tôi và để ngăn chặn các học sinh tự dùng thuốc mà có thể gây hại. 
Một bản kế hoạch thuốc cũng cần thiết cho bất kỳ đứa trẻ đó có thể không được tự chủ. Sự 
hỗ trợ và hiểu biết của quí vị về vấn đề này thì giúp rất tốt cho nhà trường.
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All members of the school community must consider their own circumstances and obtain their own advice before joining School Community Rewards. The school takes no responsibility for any advice 
or product provided by Credit Union SA Ltd. This is general advice only. Before acquiring any financial product you should consider whether or not it is suitable for you. Conditions and fees apply and 
are available upon request. Products are issued by Credit Union SA Ltd except for insurance where the Credit Union acts as an agent for Allianz Australia Insurance Ltd AFSL 234708.  SCR_170420_A

With School Community Rewards,  
Credit Union SA has created an incredibly  
easy way to help improve the future of 
your family and your children’s school.
Here's how it works:

1.  Simply take out any of Credit Union SA’s highly  
competitive banking products – including affordable  
home and personal loans, credit cards, savings and 
transaction accounts, insurance and more.

2.  Nominate your school as a School Community Rewards 
beneficiary.

3.  Credit Union SA will then regularly donate a portion of  
our profits to your school, providing extra funds to use 
however the school wishes.

To find out more call Credit Union SA's  
School Community Support Officer on  
8202 7657 or visit creditunionsa.com.au

Với  Chương  trình  School  Community  Rewards, 
Ngân Hàng Credit Union SA đã tạo ra một cách dễ 
dàng vô cùng để  giúp cải thiện tương lai của gia 
đình bạn và trường học của con bạn.

Đây là các làm việc:
1. Đơn giản chỉ cần đưa ra các sản phẩm ngân hàng 
cạnh  tranh  của  Credit  Union  SA -  bao  gồm  cả 
khoản vay nhà và cá nhân, thẻ creadit, các khoản 
thanh toán và các tài khoản giao dịch, bảo hiểm và 
nhiều hơn nữa.
2.  Đề  cử  trường  học  của  con  em  bạn  như  một 
người  thụ  hưởng  Community  Community 
Rewards.
3. Sau đó Creadit Union SA sẽ  thường xuyên đóng 
góp  một  phần  vào  lợi  nhuận  của  chúng  ta  cho 
trường học của con em bạn,
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Hãy đến Trung Tâm dạy Võ Thuật Judo 
và thử 4 lần đầu được miễn chi phí

tại Chùa Miên số 486 Salibury Highway Parafields Gardens lúc 7 giờ tối vào mỗi Thứ 
Hai và Thứ Ba.

Mọi thắc mắc xin gọi:
0410616760

HÃY NĂ
NG 

ĐỘNG!
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Holy Family Catholic School is raising funds. Here's how you can help... 
  
We are raising as much as we can to support our fundraising, and we need your help! Order your 
NEW 2017 | 2018 Entertainment Book or Entertainment Digital Membership now. You'll receive 
hundreds of valuable offers for everything you love to do, and help our fundraising at the same 
time. Hurry! Bonus Early Bird offers are going fast! 
  

"The Entertainment Book is such a great way to try new restaurants. It’s also a great opportunity to 
help community organisations. – Ali M" 
  

!  
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