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Mến gửi các học sinh, nhân viên và gia đình,

Kể từ khi nhận được Bản Tin cuối cùng khi tôi nói về 
Trung  Tâm Đọc  Sách  của  chúng  ta  tại  Holy  Family, 
chúng tôi đã bận rộn để  đảm bảo rằng cách chúng tôi 
đánh giá việc đọc trong trường là thực hành tốt nhất và 
thích hợp nhất trong toàn trường.
Tất cả các giáo viên trong trường đã nhận được hướng 
dẫn trong  việc  sử  dụng "Running  Records"  cho  phép 
chúng tôi đánh giá chính xác cách học sinh đọc cho hai 
mục đích:
* Để chỉ định  cấp độ đọc chính xác cho các học sinh mà 
lần lượt thông báo cho sự lựa chọn của các tài liệu đọc;
* Để hiểu quy trình một đứa trẻ sử dụng để có thể đọc 

và hiểu từng từ và nhóm từ hoặc cụm từ.

Hãy rõ ràng ngữ  âm là một kỹ  năng quan trọng trong 
việc đọc nhưng nó không phải là kỹ năng quan trọng duy 
nhất  được  triển  khai  bởi  đứa  trẻ.  Một  số  trẻ  em  là 
những người học trực quan hơn và tấn công cách đọc 
của họ theo một cách khác.
Hôm nay tôi muốn đề cập đến tầm quan trọng của lời 
nói trong việc thâu lại các kỹ năng đọc viết. Có hai lực 
khi làm việc với ngôn ngữ nói:
* Ngôn ngữ biểu cảm (nói) là việc sử dụng các từ và các 
quy trình phi ngôn ngữ  để  chia sẻ  ý  nghĩa với  người 
khác;
* Ngôn ngữ tiếp nhận (nghe) là quá trình hiểu những gì 
đã được thể hiện.
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.
Khi học sinh học cách đọc và viết, các em sẽ nhận ra 
rằng những gì  được nói có thể  được viết  và đọc bởi 
chính họ và những người khác.
Điều rất quan trọng là chúng tôi nghe rất nhiều tiếng 
nói và chúng tôi thấy các học sinh  lắng nghe nhau và 
giáo viên của họ.  Trên thực tế,  một  số  trường học ở 
nước ngoài có những ngày mà học sinh không viết hoặc 
sử dụng máy vi tính: họ chỉ nói và nghe cả ngày!

Khi học sinh tiến bộ qua trường họ cần phát triển các kỹ 
năng nghe và nói tinh vi hơn để họ có thể chủ động tham 
gia vào các cuộc thảo luận và sử dụng suy nghĩ phức tạp 
hơn và đặt câu hỏi khi họ  trả  lời các từ  được nói. Với 
phương pháp tiếp cận Yêu cầu của chúng tôi để học tập, 
điều quan trọng là trẻ em có thể giao tiếp hiệu quả cả về 
mặt thể chất và thụ cảm:
* Ở nhà, bạn có thể cân nhắc đọc to cho con mình bằng 
tiếng Anh hoặc tiếng mẹ đẻ của bạn và giao lưu với trẻ 
trong cuộc thảo luận về những gì bạn đã đọc cho chúng - 
hoặc hư cấu hoặc không hư cấu;
* Ngoài ra,  bạn có thể  yêu cầu các em kể  lại  một  câu 
chuyện, hoặc chia sẻ những kỷ niệm, nói về cuộc đời của 
một người mà họ đã nghe.
Có rất nhiều điều mà trẻ em có thể làm ở nhà trước khi là 
người đọc tự tin trước công chúng.
Trong lớp học, chúng tôi tham gia vào các hoạt động sau 
đây để tăng cường ngôn ngữ nói:
* Ngữ nghĩa - chúng tôi đảm bảo rằng trẻ em hiểu rằng ý 
nghĩa của các từ có thể thay đổi tùy thuộc vào cách chúng 
được sử dụng;
* Cú pháp (ngữ pháp) - Chúng tôi chỉ cho họ cách các quy 
ước được sử dụng để ghép các từ lại với nhau;
* Thực dụng - Chúng tôi dạy các quy ước xã hội về ngôn 
ngữ nói, ví dụ, loại ngôn ngữ nói để sử dụng trong một 
tình huống cụ thể;
* Chúng tôi sử dụng Chủ đề để rút ra từ những đứa trẻ 
những từ mà họ nhận được từ Yêu cầu của họ trong các 
chủ đề lớn như Tính bền vững;
* Chúng tôi dạy cho họ những hành vi lắng nghe tôn trọng 
giúp người khác nói chuyện với nhau;
* Chúng tôi hình thành các nhóm với các cấp độ kỹ năng 
khác nhau để trẻ em nghe từ mỗi người trong số họ

KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG
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Chuyện gì xảy ra trong Tuần Này

TUẦN TỪ THIỆN
"Từ thiện là xi măng gắn kết Cộng 
Đồng với Thiên Chúa và những 

người với nhau"
~ St Vincent de Paul ~

Ngày Từ Thiện
Thứ Sáu 1 Tháng Sáu

11 giờ sáng - THÁNH LỄ toàn trường
2.30 trưa - School Assembly

Ngày mà các lớp bán những mặt hàng để 
quyên tiền cho Hội Từ Thiện.
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Chủ đề năm 2018… Đừng Giữ Các Bí Mật Lịch Sử - Tìm Hiểu. Chia Sẻ. Lớn Lên.

Là một trường học, nó sẽ là tuyệt vời để thừa nhận điều này trong một số cách trong lớp học 
của bạn. Một khiêu khích nhỏ mỗi ngày hoặc một câu hỏi để các học sinh suy nghĩ về chủ đề 
này .

Tôi sẽ gửi thêm một số ý tưởng/hoạt động sáng nay. Vui lòng cho tôi biết nếu bạn muốn bất 
kỳ sự trợ giúp nào. Gabriella và tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn bằng mọi cách.

Tuần này là thời gian để tất cả người dân Úc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và thành tựu chung 
của chúng tôi, và để khám phá cách mỗi người chúng ta có thể tham gia nỗ lực hòa giải quốc 
gia. Năm nay, chúng tôi mời tất cả người Úc học hỏi, chia sẻ và phát triển - bằng cách khám 
phá quá khứ của chúng ta, tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Thổ dân và đảo Torres Strait 
Islander, và phát triển một sự hiểu biết sâu sắc hơn về câu chuyện quốc gia của chúng ta.

Tuần hòa giải quốc gia được tổ chức hàng năm từ ngày 27 tháng 5 - ngày 3 tháng 6. Vào ngày 
này, trưng cầu dân ý thành công nhất của Úc đã chứng kiến hơn 90% người dân Úc bỏ phiếu 
để cung cấp cho chính phủ Úc quyền lực để đưa ra quyết định. pháp luật cho người Thổ dân 
và dân đảo Torres Strait và nhận ra họ trong Tổng điều tra.  

Tuần Hòa Giải của Quốc Gia



� �

Thứ Sáu 1 Tháng Sáu Năm 2018

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
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TIN TỪ APRIM
Thánh Thể Chúa Giê Su 

Chúa Nhật này, 3 Tháng Sáu, Giáo Hội 
Công Giáo tổ chức lễ Tiệc Thánh Corpus 
Christi (Thân Thể Chúa Kitô). 

Nguồn Gốc 
The Tổ chức của Corpus Christi như một 
bữa tiệc trong lịch Kitô giáo kết quả từ 
khoảng bốn mươi năm làm việc trên một 
phần của Juliana của Liège, vào thế kỷ 13 
Norbertine canoness, còn được gọi là 
Juliana de Cornillon, sinh giữa 1191 và 1192 
tại Liège, Bỉ , một thành phố nơi có những 
nhóm phụ nữ dành riêng cho việc thờ 
phượng Thánh Thể. 
Được hướng dẫn bởi các linh mục gương 
mẫu, họ sống chung với nhau, cống hiến hết 
mình qua lời cầu nguyện và những công 
việc từ thiện. Là một đứa trẻ mồ côi từ  lúc 5 
tuổi, bà và chị gái Agnes, được giao phó cho 
việc chăm sóc các nữ tu Augustinia, nơi 
Juliana đã phát triển sự tôn kính đặc biệt 
cho Bí Tích Thánh Thể. 
Bà luôn ao ước có một  ngày lễ và mong 
muốn đó được tăng cường bởi một khải 
tượng của Giáo Hội dưới sự xuất hiện của 
trăng tròn có một đốm đen, cho thấy sự 
vắng mặt của sự trang trọng như vậy. Vào 
năm 1208, bà đã báo cáo tầm nhìn đầu tiên 
của bà về Đấng Christ, trong đó bà được 
hướng dẫn để cầu xin cho tổ chức lễ Tiệc 
Thánh Christus. Tầm nhìn được lặp đi lặp lại 
trong 20 năm sau nhưng bà vẫn giữ bí mật. 
Cuối cùng bà chuyển nó cho người thú tội 
của mình, và ông đã chuyển nó cho một vị 
Tổng Giám Mục. 
Juliana cũng kiến nghị người học Dominican 
Hugh của St-Cher, và Robert de Thorete, 
Giám mục Liège. Vào thời điểm đó, các 
giám mục có thể ra lệnh cho các buổi lễ 
trong giáo phận của họ, vì vậy vào năm 
1246, Giám mục Robert đã ra lệnh cử hành 

Corpus Christi được tổ chức trong giáo phận 
mỗi năm sau đó vào thứ Năm sau Chúa Nhật 
Ba Ngôi. 

Hôm Nay  
Theo truyền thống, người Công giáo tham gia 
vào một đám rước qua những con phố của một 
khu phố gần giáo xứ của họ sau lễ hội và cầu 
nguyện và hát. Thánh Thể, được gọi là Thánh 
Thể, được đặt trong một kinh độ và được để 
trên cao bởi một thành viên của các giáo sĩ 
trong đám rước. Sau đám rước, các giáo dân 
trở về nhà thờ nơi thường xuyên thờ phượng. 
Mỗi năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành 
Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Gioan Lateran. 
Sau Thánh lễ, ông dẫn đầu Đoàn diễu hành 
Corpus Christi dưới ánh nến truyền thống đi bộ 
qua các con phố của Rôma, từ Thánh đường 
St John Lateran đến Thánh đường Thánh Mary, 
chỉ cách đó hơn một dặm. 
Theo Bách Khoa Toàn Thư  
Công Giáo. 

Chương Trình Bí Tích 
Xin chúc mừng những học sinh sau đây đang 
tổ chức học nhận Lễ Bí Tích vào Thứ Ba, ngày 
5 Tháng Sáu. 
Alex Reed, Isabel Bamford, Madison Bamford, 
Nathan Smith, Hilary Lim, Kenny La, Yshi Tan 
và Carlo Capone. 
 
Các Thánh Lễ & Cầu nguyện Buổi Sáng  
Thánh lễ, 1JM & MR, Thứ Năm, 7 Tháng Sáu 
lúc 11:30 sáng, tại Trung tâm. 
Lễ Phụng Vụ của 6/7NB, Thứ Năm,  7 Tháng 
Sáu lúc 2.30 chiều trong Lớp  
Cầu Nguyện Buổi Sáng, của 1SA, Thứ Năm 7 
Tháng Sáu lúc 9 giờ sáng trong Lớp. 
 
Michael Urdanoff  
Holy Family 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:  
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  
  Fr Francis Trinh Van Phat   
  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 
 

   

    3333rdrdrdrd    June 2018June 2018June 2018June 2018        (Year B)(Year B)(Year B)(Year B)    
THE MOST HOLY THE MOST HOLY THE MOST HOLY THE MOST HOLY     

BODY & BLOOD OF CHRISTBODY & BLOOD OF CHRISTBODY & BLOOD OF CHRISTBODY & BLOOD OF CHRIST    

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 

 

CHILDREN’S LITURGY OF THE WORDLITURGY OF THE WORDLITURGY OF THE WORDLITURGY OF THE WORD    
 

My name is Damien Walker; I am the Coordinator of the Children’s Liturgy 

of the Word (CLOW) Program within our Parish Community. I coordinate 

resources and assist the leaders to run the program, engaging our young 

people with their faith. I am in the last 5 months of my Bachelor of 

Secondary Education, majoring in Home Economics and Catholic Studies. 
 

Each Sunday, you will see some of the Primary School aged children at 

Mass leave with a volunteer, they will then return roughly 15-20 minutes 

later; BUT  

• Do you know what they do during this time? 

• Do you know how important this ministry is for these children  

and their faith journey?  
 

I know before stepping into this role, I wasn’t aware of how important and 

how powerful this program is. 
 

AIDING UNDERSTANDING 
 

 

What & Why? Children’s Liturgy is an opportunity for our children in Primary 

School (5-13 years old) to experience God’s Word in a setting and context 

that is appropriate for their age and understanding.  CLOW is not 

catechesis (religious instruction) or child minding. The children do what the 

rest of the community is doing at this point of the Mass, just at their own 

level. They listen to the scriptures proclaimed and apply them to 

contemporary life and respond in various ways. It is an experience of 

prayer and of dialogue with God. 
 

This experience enables the beginning and continual fostering of a loving 

relationship with God, helping guide their faith journey. The purpose of 

adapting liturgical celebrations to make them more accessible to children 

must always gradually lead them to full, conscious and active 

participation in the Sunday Liturgical Assembly (Directory for Masses with 

Children). 
 

How? Our children will go out with the Leader of the Liturgy after the 

Opening Prayer and then return before the Offertory. The leader will read 

the Gospels (from the Children’s Lectionary) and provide the children 

present with an opportunity to reflect and pray in their own way.  
 

Children’s Liturgy is just that it is a ‘liturgy for the children’. It is their time to 

reflect on the Gospel. They, like the adults offer prayers for themselves, 

their families/friends and the community, and they profess their faith.  

Leaders provide children with the opportunity to wonder and to be curious 

about what they were presented with in the Gospel readings. Children are 

enabled to put themselves into the story.               

 

Cont’d……
…. 

LÃNH THỔ CỦA TRẺ EM 
Tên tôi là Damien Walker; Tôi là Điều phối viên 
Chương trình Phụng Vụ Lời Chúa (CLOW) của trẻ em 
trong cộng đồng Giáo Xứ  chúng ta. Tôi điều phối các 
nguồn lực và giúp các nhà lãnh đạo điều hành 
chương trình, thu hút những người trẻ của chúng ta 
bằng đức tin của họ. Tôi đang học trong 5 tháng cuối 
của chương trình Cử nhân Giáo dục Trung Học, 
chuyên ngành Kinh tế Gia đình và Nghiên Cứu Công 
Giáo.  
Mỗi Chúa Nhật, bạn sẽ thấy một số trẻ em trong độ tuổi 
Trường Tiểu học rời trường với một tình nguyện viên, sau 
đó chúng sẽ trở lại khoảng 15-20 phút sau đó; NHƯNG 
• Bạn có biết họ làm gì trong thời gian này không?  
• Bạn có biết tầm quan trọng của chức vụ này đối với 
những trẻ em này không và hành trình đức tin của 
họ? 
Tôi biết trước khi bước vào vai trò này, tôi không biết tầm 
quan trọng của chương trình này. 

TRỢ GIÚP TÌM HIỂU THÊM 
 
Làm Thế Nào? Con cái chúng ta sẽ đi ra ngoài với Lãnh 
Đạo Phụng Vụ sau khi cầu nguyện khai mạc và sau đó 
trở về trước Lễ Luận. Nhà lãnh đạo sẽ đọc các sách 
Phúc Âm (từ Sách Thiếu Nhi) và cung cấp cho các em có 
cơ hội để suy ngẫm và cầu nguyện theo cách riêng của 
họ. 
Phụng Vụ của trẻ em chỉ là  một 'Lễ Thức cho trẻ em'. Đó 
là thời gian của họ để suy ngẫm về Tin Mừng. Họ, giống 
như người lớn cung cấp những lời cầu nguyện cho bản 
thân, gia đình / bạn bè của họ và cộng đồng, và họ tuyên 
xưng đức tin của họ. Các nhà lãnh đạo cung cấp cho trẻ 
cơ hội tự hỏi và tò mò về những gì chúng được trình bày 
trong các bài đọc về Tin Mừng. Trẻ em được kích hoạt để 
đặt mình vào câu chuyện.                             
                                                               Còn tiếp………..

3 Tháng Sáu 2018 (Năm B) 
Thân Thể  Thánh Khiết Nhất và Huyết Của 
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Tiếp theo ………
 

Cái gì & Tại sao? Phụng Vụ của Trẻ em là cơ hội cho con em chúng ta ở Trường Tiểu học 
(5-13 tuổi) trải nghiệm Lời Chúa trong một khung cảnh và bối cảnh phù hợp với tuổi tác và sự 
hiểu biết của họ. CLOW không phải là giáo lý (giáo huấn tôn giáo) hay tâm trí trẻ em. Các em 
làm những gì mà cộng đồng còn lại đang làm tại thời điểm này của Thánh lễ, chỉ ở cấp độ của 
chính họ. Họ lắng nghe tuyên bố của thánh thư  và áp dụng chúng vào cuộc sống đương đại 
và đáp ứng theo nhiều cách khác nhau. Đó là kinh nghiệm cầu nguyện và đối thoại với Đức 
Chúa Trời. 
Kinh nghiệm này cho phép bắt đầu và liên tục bồi dưỡng một mối quan hệ yêu thương với 
Thiên Chúa, giúp hướng dẫn hành trình đức tin của họ. Mục đích của việc thích ứng với các lễ 
kỷ niệm phụng vụ để làm cho trẻ dễ tiếp cận hơn với trẻ em phải luôn dần dẫn dắt họ tham gia 
đầy đủ, có ý thức và tích cực trong Hội Phụng Vụ Chúa Nhật (Thư mục Thánh Lễ với Trẻ Em). 

Trở thành một người dẫn đầu? Phụng vụ của trẻ em sẽ không chạy mà không có các Tình 
nguyện viên của chúng tôi, những người được đào tạo làm Lãnh đạo Phụng vụ để mở rộng 
Lời Chúa. Chúng tôi có khoảng 30 nhà lãnh đạo, những người tình nguyện dành thời gian 
của họ trong chức vụ này. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi như Giáo Xứ của chúng tôi rất 
đa dạng về bản chất và đến từ mọi tầng lớp xã hội. Mỗi nhà lãnh đạo của chúng tôi có kỹ 
năng và khả năng độc đáo và một cái gì đó để chia sẻ với các trẻ em để giúp nuôi dưỡng 
sớm mối quan hệ   tình yêu với Thiên Chúa và để cho phép quan trọng nhìn thế giới với 
một lăng kính Công Giáo. Các nhà lãnh đạo được cung cấp tư vấn cho 3 tháng đầu tiên là 
một nhà lãnh đạo và có đào tạo liên tục để liên tục phát triển bản thân. 
Trong Giáo Xứ của chúng ta! Chúng tôi cung cấp Phụng Vụ cho Trẻ Em tại 5 Thánh Lễ, qua 
3 Trung Tâm Thánh Lễ của chúng tôi và vào bất kỳ ngày cuối tuần nào có khoảng 60 trẻ em 
tham gia chương trình này. 
 
Thời gian và địa điểm hàng loạt bao gồm: 
• 6 giờ tối Thánh lễ (Thứ Bảy) tại Saint Augustine, 
• 9 giờ sáng và 7 giờ tối Thánh Lễ (Chúa Nhật) tại Saint Augustine, 
• 9 giờ sáng Thánh Lễ (Chúa Nhật) tại Saint Finbar & 
• 10:30 sáng Thánh Lễ (Chúa Nhật) tạ Trường Holy Family. 
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chương trình Phụng vụ của Trẻ em, xin 
vui lòng liên lạc với tôi tại Văn phòng Giáo xứ qua số điện thoại 8258 2314 hoặc email 
salcath10@tpg.com.au. Tôi luôn sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. 

 
DAMIEN WALKER,  
Điều phối viên CLOW 
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Tôi vui mừng thông báo rằng bức tranh vẽ của Mahi Patel (4BH) 
đã được chọn để đưa vào triển lãm. 

Cuối cùng, từ 40 trường, 60 học sinh đã được chọn để Triển lãm 
tranh và sẽ được trưng bày từ Thứ Hai 18 Tháng Sáu - Thứ Ba  
10 Tháng Bảy tại Phòng Trưng bày Kerry Packer Civic, Hawke 
Center, Đại Học SA. Tất cả học sinh có tranh triển lãm sẽ nhận 
được một Danh Mục triển lãm và một Bằng Khen, với các giải 
thưởng tiền mặt sẽ được công bố. 

Holy Family cũng sẽ có một Triển Lãm Poster trong tuần tị nạn 
(tuần 8), sẽ giới thiệu tất cả các bài tham dự áp phích Holy 
Family trong cuộc thi. 

Rất cám ơn tất cả những người đã tham gia - Kaine Coad 

2018 Tuần Lễ Triển Lãm Các Bức Tranh về Tị Nạn 
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HỌC KỲ 2

Tuần Lễ Từ Thiện Monday 28th May to Friday 1st June

Ngày Từ Thiện Friday 1st June - MASS at 2.30pm

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

Nghĩ Lễ Sinh Nhật Nữ Hoàng - 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

Netball Carnival Tuần 10 TBA

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 1 Music Assembly

Sinh Hoạt
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THÔNG BÁO

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.

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.

For more information please contact Katya on 8406 8237.
Thank you for your time and we look forward to seeing some amazing written 
and visual stories from your students. 

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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TIN CANTEEN
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
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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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Nếu con của bạn đã được gửi về nhà với sự thay đổi về 
đồng phụct, xin bạn vui lòng có thể giặt sạch và trả lại 

các đồng phục này cho Văn Phòng.

Chúng tôi cũng sẽ đánh giá cao sự đóng góp về các đồng 
phục mà bạn không còn mong muốn xử dụng, đặc biệt 

là áo polo thể thao, quần ngắn và quần dài.

Cảm ơn bạn

Wednesday 
20th June

ĐỒNG PHỤC ĐÃ MƯỢN

BOOK CLUB
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VÀI THÔNG 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 vui đề xừ dụng!
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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!


