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Như mọi khi Ngày Từ Thiện thật thú vị và sôi nổi! Tin tức tốt 
nhất trong ngày là cộng đồng trường đã gây quỹ được 
$4828 thật tuyệt vời, nghĩa là mỗi tổ chức từ thiện được đề 
cử của trường sẽ nhận được $1609. Mọi người làm rất tốt! 

Sau giờ nghĩ giải lao, Cha Shibu cử hành Thánh lễ cùng với 
cả trường. 
Đó là thời gian để chúng ta thưởng thức bữa trưa đặc biệt 
của chúng ta với Súp nóng và bạnh mì cuôn, trước khi đi ra 
ngoài chơi cho giờ ăn trưa sớm. Sau bữa ăn trưa, đã đến 
lúc chuẩn bị cho Các hoạt động của Ngày Từ Thiện. Các em 
hoàn toàn thích tạo gian hàng của họ và tất cả đều thích 
mua, bán và tham gia vào các hoạt động vui vẻ.
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Pope Francis Cup - Một thành công ở trường !! 

Mới vừa rồi Holy Family đã mời học sinh từ bốn lớp của Trường St Thomas ở 
Goodwoo đến tham dự lễ khai trương Cúp Pope Francis. 

Các sự kiện trong ngày bao gồm buổi chia sẻ trình bày Sinh Hoạt lớp, Bóng đá, 
AFL, bóng rổ và kết thúc ngày với việc học về 'Ngày Hốo Lỗi của Quốc Gia'. 

Các học sinh lớp Reception / Lớp 1 chia sẻ học về các cuộc điều tra học tập với 
những học sinh đến tham dự. 

Nói chung, các em đã có một ngày thể thao và học tập tuyệt vời trong khi cũng tạo 
ra nhiều tình bạn mới. Sự kiện đầu tiên đã kết thúc trong một trận vui hòa cùng với 
các người đến chung với chiếc cúp mới. 

POPE FRANCIS CUP
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Tin Từ APRIM 
 
Chủ Nhật này, các Kitô hữu kỷ niệm sinh nhật của Giáo Hội với ngày Lễ Đức Chúa Hiện Xuống. Nó 
thúc đẩy sự xuất hiện của Chúa Thánh Linh qua các hồng ân và quả mà các tông đồ nhận được đã cho 
họ thêm sự can đảm để thực hiện sứ mệnh của Chúa Jêsus tuyên bố về "Tin Mừng"cho tất cả các quốc 
gia. 
 
Các tông đồ đã hình thành các cộng đồng tích cực thể hiện những phẩm chất chia sẻ, yêu thương và tha 
thứ trong khi họ đấu tranh chống những ham muốn và nhu cầu ích kỷ của họ. Họ cũng đã thực hiện 
những phép lạ mà họ không bao giờ mơ ước vì họ đã trấn áp sự phiền toái và nghi ngờ của họ và chấp 
nhận rủi ro. 
 
Với Thánh Linh của Chúa Jêsus, một năng lượng đã được tạo ra là nền tảng cho Giáo Hội chúng ta hôm 
nay hầu tiếp nối sứ mệnh của Chúa trên trái đất. 
 
Chương Trình Bí Tích  
 
Tôi xin gửi lời chúc mừng tới các em học sinh của Trường Tiểu Học Công Giáo Holy Family đã tổ chức 
Lễ Xác Nhận và Bí Tích Thánh Thể vào cuối tuần trước. 
Klorence Baniqued, Sam Marciano, Lorraine Lenuza,  Grace Leonello, Alexander Jankowski, Jamie & 
Tahlia Disibio, Vincent Nguyễn, Alex Lupoi, Domenic Ventra, Darcy & Evie Hawkes & Selena Marra. 
Chúng ta cùng chúc họ được tốt đẹp trong cuộc hành trình liên tục về đức tin của mình. 

Những thắc mắc về Chương Trình Bí Tích 
Nếu quí vị có thắc mắc về Chương Trình Bí Tích tôi mời các Phụ Huynh hãy bày tỏ mối quan tâm đến 
con em mình đang cử hành các Bí tích vào năm tới để tham dự một trong các buổi Hỏi Đáp của chúng 
tôi. 
 
Tại  Siena Hall, Salisbury đối diện nhà thờ Saint Augustine. 
Thứ Bảy ngày 1 tháng 7, 4 giờ chiều 
Chủ nhật ngày 02 tháng 7 10,15 sáng 
 
Đối với biểu hiện của các hình thức quan tâm xin vui lòng đến gặp tôi, 
Michael Urdanoff. 
 
Thánh Lễ, Phụng vụ và Cầu nguyện  
 
Thứ Năm, 8 Tháng Sáu, 9 giờ sáng của R/MS & AM trong Trung Tâm 
 
Thứ Năm, 8 Tháng Sáu lúc 9 giờ Sáng của R/1JM Cầu nguyện Buổi 
Sáng 
 
Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu lúc 9.40 sáng Lễ Phụng Vụ của 5/6DE trong 
Phòng Học 
 
Michael Urdanoff  
Holy Family 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 

 

 

4444thththth    June June June June 2017201720172017    (Year A(Year A(Year A(Year A))))    
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 after Vigil Mass 
 

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

 

Dear parishioners, 
Build Bridges, not Walls 

 

Recent murders in Manchester, and the murder of Coptic Christians in Egypt, 
have once again taught us the need for change in our world. In 1964, Pope Paul 
VI wrote a letter to Catholics throughout the world, and also addressed it to all 
people of good will. He wrote to people of different religious beliefs, and 
mentioned at one point the Jews, the Muslims, and followers of the great Afro-
Asiatic religions. Pope Paul noted that we cannot assume that all religions are 
equal, and we should not be indifferent or uncritical about religious belief. 
 

Yet our Pope asked us to do something very important. He wrote: “But we do not 
wish to turn a blind eye to the spiritual and moral values of the various non-
Christian religions, for we desire to join with them in promoting and defending 
common ideals in the spheres of religious liberty, human brotherhood, education, 
culture, social welfare, and civic order. Dialogue is possible in all these great 
projects, which are our concern as much as theirs, and we will not fail to offer 
opportunities for discussion in the event of such an offer being favourably 
received in genuine, mutual respect.” [Ecclesiam Suam, para 108] 
 

Since Pope Paul wrote, more than fifty years have passed. Conflict, within 
religions and between religions, has become a greater problem than ever. One 
response is to shut out the problem from our lives, from our homes, from our 
schools. In effect, one response is to build walls. But Pope Paul called us to a 
better response. Of course it may not be easy to find the people of good-will. It 
may not be easy to develop genuine, mutual respect. And it may not be easy to 
find the opportunities to join together to promote and defend common ideals. 
Building bridges is never easy – but we need bridges more than walls. 
 

There may be religious division in our own families, and we can begin building 
bridges even there. Building bridges reaches across barriers and divisions, and 
enables us to live together. Building bridges gives us hope for the future. 
Although there are many examples of hatred and violence, we need not despair. 
Seek the help of the Holy Spirit in this time of Pentecost, to give us courage and 
to find our future. 
 

This was the first letter of Pope Paul. He concluded by writing: “And so we end 
this our first encyclical on a note of great joy in the union of our spirits which has 
its origin in Christ” and he gave his blessing to all humankind. We, too, can find 
that joy and repeat that blessing.  
 

 
Fr Roderick [1 June 2017] 

 

4 Tháng Sáu 2017 (Năm A)
CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC CHÚA HIỆN ĐẾN

Các Giáo dân thân mến, 
 

Xây dựng các Cây Cầu, không phải những Bức Tường. 
 
Các vụ giết người gần đây ở Manchester, và vụ giết người Kitô giáo Coptic 
ở Ai Cập, lại một lần nữa dạy chúng ta nhu cầu thay đổi thế giới của chúng 
ta. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI viết một lá thư cho người Công 
Giáo trên toàn thế giới, và cũng gửi cho tất cả mọi người có thiện chí. Ông 
viết cho những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, và nhấn mạnh một 
điểm cho người Do Thái, người Hồi giáo, và những người theo các tôn giáo 
lớn của Phi Châu. Đức Giáo Hoàng Phao Lô lưu ý rằng chúng ta không thể 
giả định tất cả các tôn giáo đều bình đẳng, và chúng ta không nên thờ ơ hay 
không phê bình về niềm tin tôn giáo. 
 
Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng của chúng ta đã yêu cầu chúng ta làm điều gì 
đó rất quan trọng. Ông viết: "Nhưng chúng ta không muốn nhắm mắt cho 
những giá trị tinh thần và đạo đức của các tôn giáo phi Kitô giáo khác nhau, 
vì chúng ta muốn tham gia cùng họ trong việc quảng bá và bảo vệ các lý 
tưởng chung trong các lĩnh vực tự do tôn giáo, , Giáo dục, văn hoá, phúc lợi 
xã hội và trật tự công dân. Đối thoại trong tất cả các dự án lớn này là mối 
quan tâm của chúng ta cũng như của họ, và chúng ta sẽ không đưa ra 
những cơ hội để thảo luận trong trường hợp đề nghị như vậy được đón 
nhận một cách có thiện chí, tôn trọng lẫn nhau. "[Ecclesiam Suam, para 108] 
 
Kể từ khi Giáo Hoàng Phao Lô viết, đã hơn năm mươi năm trôi qua. Xung 
đột, trong các tôn giáo và giữa các tôn giáo, đã trở thành một vấn đề lớn 
hơn bao giờ hết. Một phản ứng là để tắt vấn đề từ cuộc sống của chúng ta, 
từ nhà của chúng ta, từ các trường học của chúng ta. Có hiệu quả, một 
phản ứng là xây dựng các bức tường. Nhưng Đức Giáo hoàng Phao-lô kêu 
gọi chúng ta để đáp ứng tốt hơn. Tất nhiên nó có thể không dễ dàng tìm 
thấy những người có thiện chí. Nó có thể không dễ dàng để phát triển chính, 
tôn trọng lẫn nhau. Và có thể không dễ dàng tìm thấy cơ hội để cùng tham 
gia để quảng bá và bảo vệ những lý tưởng chung. Xây dựng cây cầu không 
bao giờ dễ dàng - nhưng chúng ta cần cầu hơn các bức tường. 
 
Có thể có sự phân chia tôn giáo trong gia đình của chúng ta, và chúng ta có 
thể bắt đầu xây dựng các cây cầu ngay cả ở đó. Xây dựng cây cầu vượt 
qua các rào cản và sự chia rẽ, và cho phép chúng ta sống cùng nhau. Xây 
dựng cây cầu cho chúng ta hy vọng cho tương lai. Mặc dù có rất nhiều ví dụ 
về hận thù và bạo lực, nhưng chúng ta không cần phải thất vọng. Tìm kiếm 
sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh trong thời điểm Hiện Xuống, để cho chúng 
ta sự can đảm và tìm kiếm tương lai của chúng ta. 
 
Đây là bức thư đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phaolô. Ông kết luận bằng 
văn bản: "Và vì thế chúng ta kết thúc thông điệp đầu tiên này của chúng ta 
về một niềm vui lớn lao trong sự kết hợp tinh thần chúng ta có nguồn gốc 
trong Chúa Kitô" và ông đã ban phước cho tất cả mọi người. Chúng ta cũng 
có thể tìm thấy niềm vui đó và lặp lại lời chúc đó. 
 
Cha Roderick [1 Tháng 6 năm 2017] 
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Đăng Ký cho Học Kỳ 3

Nếu con em quí vị có tuổi 
từ giữa 1 Tháng Năm 2017 
và 31 Tháng Năm thì các 

con em họ có thể đăng ký 
ngay bây giờ.

Nếu con quý vị đủ tuổi bắt đầu cho Học Kỳ 3, năm 2017, xin vui lòng hoàn 
thành tờ đơn đăng ký nhập học và trả lại đơn cho nhà trường càng sớm càng 
tốt. Ngay bây giờ chúng tôi đang xem xét hồ sơ.
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BỆNH TẬT
Mùa đông đang nhanh chóng tiếp cận và như vậy là 
sẽ có nhiều vi khuẩn. Nếu con quí vị không khoẻ, 
hãy nghĩ về sứ khỏe của họ và sức khỏe của người 
khác và quyết định xem con mình nên nghỉ ngơi ở 
nhà hay không. Thời gian đối với trẻ em đã bị nôn 
mửa hoặc bắt đầu dùng kháng sinh thì phải được 24 
giờ trước khi trở lại trường. Các hướng dẫn thêm đã 
được đưa vào dưới đây.SA Health

Exclusion from childcare, preschool,
school and work
The spread of certain infectious diseases can be reduced by excluding a person, known to be
infectious, from contact with others who are at risk of catching the infection.

The following are recommended minimum periods of exclusion from school, preschool and
childcare centres for cases of, and contact with, infectious diseases, based on guidelines issued by the
National Health and Medical Research Council in December 2005 and the 10th edition of the
Australian Immunisation Handbook, 2013.

These guidelines can also be applied to the general community and most workplaces. A childcare
worker with gastroenteritis (also known as 'gastro': inflammation of the intestinal (bowesl)), should
not return to work for at least 24 hours after vomiting or diarrhoea have stopped.

Exclusion periods
The need for exclusion depends on:

the ease with which the infection can be spread
the ability of the infected person to follow hygiene precautions
whether or not the person has some immunity to the infection (either from vaccination or
past infection)
to a lesser extent, the severity of the disease.

Definitions
Exclusion periods are based on the time that a person with a specific disease or condition might be
infectious to others.

Non-exclusion means there is not a significant risk of transmitting infection to others. A person who
is not excluded may still need to remain at home because he or she does not feel well.

A contact is any person who has been close enough to an infected person to be at risk of having
acquired the infection from that person.

Further information
For further information about diseases, please refer to the specific disease topics.

Exclusion periods
These guidelines can also be applied to the general community and most workplaces.

Exclusion from childcare, preschool, school and work :: SA Health http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Conten...

1 of 6 2/6/17, 2:48 pm

Không đến nhà giữ trẻ, mẫu giáo, Trường học và công việc
Sự lây lan của một số bệnh truyền nhiễm có thể được giảm bằng cách nên tránh xa người bệnh, được 
biết là nhiễm trùng, do tiếp xúc với những người khác có nguy cơ mắc bệnh.
Sau đây là những thời gian tối thiểu được đề nghị để loại trừ khỏi trường học, trường mẫu giáo và 
trung tâm giữ trẻ cho các trường hợp và liên hệ với các bệnh truyền nhiễm dựa trên hướng dẫn của Hội 
đồng Y tế và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia vào tháng 12 năm 2005 và ấn bản lần thứ 10 của 
Australian Immunisation Handbook , 2013

Những hướng dẫn này cũng có thể được áp dụng cho cộng đồng nói chung và hầu hết các nơi làm việc. 
Một nhân viên chăm sóc trẻ bị viêm dạ dày ruột (còn gọi là 'gastro': viêm ruột), không nên trở lại làm 
việc ít nhất 24 giờ sau khi nôn hoặc tiêu chảy đã ngưng.
sick1.jpegCác giai đoạn loại trừ
*  Nhu cầu loại trừ phụ thuộc vào:
*  Sự dễ dàng lây nhiễm có thể lây lan
*  Khả năng của người bị bệnh theo các biện pháp phòng ngừa vệ sinh
Có hay không người đó có một số miễn dịch với nhiễm trùng (từ khi chủng ngừa hoặc nhiễm trùng 
trong quá khứ)
Đến một mức độ thấp hơn, mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Các định nghĩa

Các giai đoạn loại trừ được dựa trên thời gian mà một người có bệnh cụ thể hoặc tình trạng có thể lây 
nhiễm cho người khác.
Không loại trừ nghĩa là không có nguy cơ lây truyền bệnh sang người khác. Một người không bị loại 
trừ vẫn có thể vẫn cần ở nhà vì họ không cảm thấy khoẻ.

Gần gủi với bất kỳ người nào đang bị nhiễm thì dễ có nguy cơ bị nhiễm trùng từ người đó.

Biết thêm thông tin 
Để biết thêm thông tin về bệnh, xin vui lòng tham khảo các chủ đề bệnh cụ thể diseae topics.

Các giai đoạn loại trừ
Những hướng dẫn này cũng có thể được áp dụng cho cộng đồng nói chung và hầu hết các nơi làm việc.
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SA Health

Exclusion from childcare, preschool,
school and work
The spread of certain infectious diseases can be reduced by excluding a person, known to be
infectious, from contact with others who are at risk of catching the infection.

The following are recommended minimum periods of exclusion from school, preschool and
childcare centres for cases of, and contact with, infectious diseases, based on guidelines issued by the
National Health and Medical Research Council in December 2005 and the 10th edition of the
Australian Immunisation Handbook, 2013.

These guidelines can also be applied to the general community and most workplaces. A childcare
worker with gastroenteritis (also known as 'gastro': inflammation of the intestinal (bowesl)), should
not return to work for at least 24 hours after vomiting or diarrhoea have stopped.

Exclusion periods
The need for exclusion depends on:

the ease with which the infection can be spread
the ability of the infected person to follow hygiene precautions
whether or not the person has some immunity to the infection (either from vaccination or
past infection)
to a lesser extent, the severity of the disease.

Definitions
Exclusion periods are based on the time that a person with a specific disease or condition might be
infectious to others.

Non-exclusion means there is not a significant risk of transmitting infection to others. A person who
is not excluded may still need to remain at home because he or she does not feel well.

A contact is any person who has been close enough to an infected person to be at risk of having
acquired the infection from that person.

Further information
For further information about diseases, please refer to the specific disease topics.

Exclusion periods
These guidelines can also be applied to the general community and most workplaces.

Exclusion from childcare, preschool, school and work :: SA Health http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Conten...
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Term 2 Week 6

P&F Committee 
• Chairperson - Brooke Greenham 
• Vice Chair - Betty Mackenzie 
• Secretaries - Catherine Keogh/Janelle 

Niklaus 
• Treasurer - Luisa Antoniciello 
• School Reps - Adam Slater & Hong Nguyen 
• Members - Allana Bressanelli, Julie Wasley, 

Stephen Blick, Amos Davies, Nina Garrick & 
Melinda Hughes 

NEXT P&F MEETING: Tuesday 27th June  

Thank you to those that attended the P&F meeting on 
Tuesday the 30th May. 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

Phone: 8250 6616 
pandf@holyfamily.catholic.edu.au 

What’s On in Term 2: 

• June 12th - Monday Public holiday 

• June 14th & 21st Term 3 new 

receptions Transition Days  

• June 16th - Cafe Open at 2.15pm 

• June 30th - Cafe Open at 2.15pm 

OPEN NEXT 
16th June at 2.15pm 

P&F Members Rostered: 
Betty M, Allana B & Stephen B

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.
Nut Free Cakes & Biscuits are welcomed to 

share with a hot tea or coffee

All we ask is for a
GOLD COIN DONATION

Điều gì đang xảy ra trong Học Kỳ 2: 
• Ngày 12 Tháng Sáu - Ngày Lễ Vào Thứ Hai 
 • Ngày 14 & 21 Tháng Sáu, dành cho các học sinh mới 
Lớp Reception của Học Kỳ 3  
• 16 Tháng Sáu – phòng Cafe mở cửa lúc 2 giờ 15 chiều  
• 30 Tháng Sáu – phòng Cafe mở cửa lúc 2 giờ 15 chiều 
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HOMEDOCTOR.COM.AU

AUSTRALIA-WIDE 
Every night and weekend, 13SICK Doctors deliver after 
hours care to 80% of the Australian population in 
communities around the country. We currently service 
the following locations:

13SICK, National Home Doctor Service 

is Australia’s largest network of home 
visiting doctors. Our team of more than 
800 doctors provides urgent after hours 
medical care to patients at home and in 
aged care residences.

13SICK gives patients across Australia 
access to urgent medical attention 
at night and on weekends, when GP 
Practices are closed. Our Doctors treat 
acute, episodic illnesses and injuries, 
such as respiratory infections, migraines, 
gastro, fevers, urinary tract infections, 
and injuries from falls: conditions that, 
while not life-threatening, require urgent 
medical attention. All doctor home 
visits are bulk billed for patients with a 
Medicare or Gold DVA card. 

Capital cities
✚ Adelaide 
✚ Brisbane 
✚ Canberra 
✚ Darwin 
✚ Hobart 
✚ Melbourne 
✚ Perth 
✚ Sydney

We are constantly reviewing our coverage as more 
Doctors join our team. To keep in touch about expansion 
to our service, like us on Facebook

Regional centres
●  Albury-Wodonga 
●  Ballarat 
●  Bendigo 
●  Gold Coast 
●  Ipswich 
●  Launceston 
●  NSW Central Coast
●  Newcastle 
●  Shepparton 
●  Sunshine Coast 
●  Toowoomba
●  Townsville
●  Tweed Heads

PATIENT INFORMATION SHEET
13SICK, Dịch Vụ Bác Sĩ Nhà Nước dành cho 
Gia Đình là mạng lưới bác sĩ khám bệnh tại 
nhà lớn nhất của Úc. Đội ngũ hơn 800 bác sĩ 
của chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế 
khẩn cấp sau giờ cho bệnh nhân tại nhà và tại 
các khu nhà dưỡng lảo. 
 
13SICK cho phép bệnh nhân trên khắp 
Australia được chăm sóc y tế khẩn cấp 
vào ban đêm và vào cuối tuần, khi các bác sĩ 
GP đã đóng cửa nghĩ. Các bác sĩ của chúng 
tôi sẽ điều trị các bệnh cấp tính, xảy ra bất 
ngờ và chấn thương, chẳng hạn như các 
bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, chứng đau 
nửa đầu, tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiểu, 
và các thương tích do té ngã: các điều kiện 
mà mặc dù không đe doạ đến mạng sống, Tất 
cả bác sĩ khám tại nhà các chi phí được 
thanh toán cho bệnh nhân có thẻ Medicare 

hoặc thẻ Gold DVA.

THÔNG TIN VỀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

Mỗi tối và cuối tuần, dịch vụ cung cấp bác sĩ 
sau giờ làm việc cho tới 80% dân số Úc trong 
các cộng đồng trên khắp đất nước. Chúng tôi 
hiện đang phục vụ các địa điểm sau:
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HỌP HỘI XUÂN Thứ Tư 7 Tháng Sáu lúc 6:30 tôi

SACPSSA ATHLETICS CARNIVAL Thứ Ba 13 Tháng Sáu 2017

TRẠI CỦA 5/6PN & 5/6E Thứ Hai 19 Tháng Sáu đến 21 Tháng Sáu 2017

TRẠI CỦA 5/6PA & 5/6MN Thứ Hai 26 - 28 Tháng Sáu 2017

TRẠI CỦA 6/7’s CAMP Thứ Hai 26 - 28 Tháng Sáu 2017

BẢN BÁO CÁO  Cho Học Kỳ 2 Emailed Monday 3rd July (please ensure you provide an 
up to date email)

TRẠI CỦA 5/6IB & 5/6DE Thứ Hai  3 Tháng 7 đến 5 Tháng 7 2017
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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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!  
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" 
  

!  
  

Trường Công Giáo Holy Family đang gây quỹ. Đây là cách bạn có thể giúp …

Chúng tôi đang gây quỹ càng nhiều càng tốt để hỗ trợ việc gây quỹ của chúng ta, và chúng tôi cần sự giúp 
đỡ của bạn! Đặt hàng cho Cuốn Giải Trí MỚI 2017 | 2018 hoặc thành viên của Entertainment Digital. Bạn 
sẽ nhận được hàng trăm phiếu mua hàng có giá trị cho mọi thứ mình yêu thích, đồng thời giúp chúng tôi 
gây quỹ. Xin nhanh lên! Tiền thưởng Early Bird sẽ đi nhanh chóng!

"Cuốn sách Giải Trí  này là một cách tuyệt vời để thử các nhà hàng mới, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để 
giúp các tổ chức cộng đồng - Ali M"
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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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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 việc làm:
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,


