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Mến gởi các Phụ Huynh, Học Sinh và Nhân Viên, 

Các gia đình sẽ nhận được Báo Cáo của học sinh vào 
tuần tới để ghi lại các tiến bộ của học sinh trong Học Kỳ 1 
và 2. Tại Holy Family, chúng ta cùng chia mừng sự nhiệt 
tình học tập của các em và bản báo cáo của trường phản 
ánh niềm đam mê học tập và học tập liên tục của họ. 

Năm nay, chúng ta tập trung vào việc đọc và tiếng Anh. 
Tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các giáo viên lớp về thiết kế 
học tập của họ trong phần Đọc & Viết như những năm tiếp 
theo. 

THAY ĐỔI  THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO TRONG 
TRƯỜNG 
Xin lưu ý rằng trong Học Kỳ 3, chúng tôi sẽ tổ chức nghỉ 
Giải Lao sớm 40 phút  lúc 10 giờ 20 sáng. Chúng tôi đã 
nhận thấy rằng với thời gian  hiện tại mà cả trẻ em và 
nhân viên đang tìm kiếm sự nghỉ ngơi, một số cần chơi 
thể thao và muốn ăn một ít gì đó trước 11 giờ sáng. Vì 
vậy, thời gian mới trong ngày học sẽ là: 

* 8.50am sáng Lớp học bắt đầu 
* 10:20am sáng là giờ nghỉ giải lao 
* 12:.40pm Bắt đầu ăn trưa 
* 12:50pm giờ nghỉ trưa 
* 1:30pm lớp học tiếp tục 
* 3pm giờ trưa tan lớp 

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/ 
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Tình Nguyện Viên tại Trường Holy Family 

Các tình nguyện viên đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ em và 
thanh thiếu niên hợp tác với các nhân viên của các trường Công Giáo. Tình nguyện 
viên giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục chất lượng cho trẻ em và thanh 
thiếu niên của chúng ta và hỗ trợ các trường Công Giáo để thúc đẩy các giá trị rút 
ra từ truyền thống Công Giáo về đức tin để chuẩn bị cho học sinh tham gia tích cực 
hơn trên thế giới. 
  
Điều quan trọng là sự tham gia và tham gia của bạn trong trường học của chúng tôi 
là bổ ích và một kinh nghiệm cùng có lợi. Các tình nguyện viên cung cấp hỗ trợ cho 
nhà trường theo nhiều cách như đi theo trong các buổi du ngoạn, giúp trong căng 
tin, thư viện và đọc sách với các em. Là một phần của cộng đồng mở rộng của 
chúng tôi và ủng hộ cam kết bảo vệ và chăm sóc tất cả trẻ em và thanh thiếu niên 
và sự an toàn của tất cả nhân viên, tất cả các tình nguyện viên được yêu cầu có 
giấy Chứng Nhận Hiện Tại Hợp Lệ từ Cơ Quan Cảnh Sát và hoàn thành phần 'Ứng 
Phó đối với Lạm Dụng và Bỏ Bê: Giáo Dục và Chăm Sóc '(RAN-EC) ‘Các tình 
nguyện viên có thể làm Trên mạng trực tuyến'. 
  
Nếu bạn muốn tình nguyện giúp tại Holy Family, xin vui đến lấy mẫu đơn từ văn 
phòng trường bao gồm các hướng dẫn để hoàn thành việc đào tạo bảo vệ trẻ em 
trực tuyến. 
  
Đơn xin Chứng Nhận từ Cảnh Sát sẽ được nhân viên văn phòng giúp bạn hoàn 
thành nhưng bạn sẽ cần phải trình bày 100 điểm nhận dạng. Khi các tình nguyện 
viên nhận được giấy chứng thật rử từ Cảnh Sát và việc này có giá trị trong 3 năm. 
Xin lưu ý rằng thời gian xem xét chuẩn sẽ là khoảng 30 ngày, tuy nhiên trong các 
trường hợp phức tạp hơn, quá trình xem xét có thể mất 12 tuần.
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Thi Bóng Chuyền Thứ Năm 5 Tháng Bảy (Priceline Stadium)

Trình Bày Âm Nhạc Thứ Năm 5 Tháng Bảy

Ngày Cuối của HỌC KỲ 2 Thứ Sáu 6 Tháng Bảy lúc 3 giờ trưa

Bắt Đầu HỌC KỲ 3 Thứ Hai 23 Tháng Bảy

Ngày Cuối của HỌC KỲ 3 Thứ Sáu 28 Tháng Chín lúc 3 giờ trưa

Bắt Đầu HỌC KỲ 4 Thứ Hai 15 Tháng Mười

Ngày Cuối của HỌC KỲ 4 Thứ Sáu 14 Tháng Mười Hai
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Dàn hợp xướng của Trường Công Giáo Holy Family 

 Biểu diễn trong Lễ Hội Âm Nhạc của các Trường Công Giáo sẽ diễn ra 
vào một trong những ngày sau: 

Ngày Tháng 10, 11, 12 & 13, Tháng Chín 2018 
Tại Nhà Hát, Trung Tâm Giải Trí Adelaide 
Theatre, Adelaide Entertainment Centre 

Những Sự Kiện Sắp Tới
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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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Học Kỳ 2
Học Kỳ 2 Trình Bày

Week 1 LEADERS

Week 2 2IB & 2TD

Week 3 1JM & 1MR

Week 4 1EN & 1SA

Week 5 MISSION WEEK

Week 6 REQ & REF

Week 7 RAM & RGC

Week 8 2SB & 3MS

Week 9 Catholic Identity Day

Week 10 Music Assembly

Trình Bày Sinh Hoạt
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Chương Trình Giữ Trẻ Hè  
Từ 9-20 Tháng Bảy 2018 
Liên Lạc: Jo Allen - Giám Đốc Điều Hành 

Điện thoại: 8258 0293 

Email: oshc@holyfamily.catholic.edu.au 

Các đơn có sẵn tại OSHC hay Văn Phòng Trường 

Quí vị nên đăng ký cho những ngày hè 

mailto:oshc@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:oshc@holyfamily.catholic.edu.au
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Vào Thứ Sáu, Giáo Hội đã tổ chức Lễ Thánh Phêrô 
và Phaolô. 
 
Hai vị thánh này đã định hình Giáo Hội Cơ đốc giáo 
trong những năm đầu và xây dựng nền tảng cho 
Giáo Hội Công Giáo ngày nay.  
 
Peter được ban cho tên từ Chúa Jêsus. Tên của ông 
có nghĩa là đá hoặc sỏi. Điều này có ý nghĩa to lớn 
đối với những người ở Judea, những người có thể 
nhìn xung quanh và nhìn thấy những tảng đá rắn ở 
một bên, và trên những đụn cát chuyển động khác 
bay theo gió. 
Trong Phi-e-rơ, Chúa Giê Su đã ban cho Giáo Hội 
một nhà lãnh đạo vững chắc.  
 
Phao-lô trước tiên đã cố gắng ngăn chặn sự lây lan 
của Cơ Đốc giáo bằng cách bắt giữ các Kitô hữu và 
đưa họ vào tù. Sau đó, sau khi bị rơi khỏi con ngựa 
của mình, ông đã bị mù bởi một ánh sáng nơi đó 
phát ra một giọng nói lên tiếng hỏi ông tại sao ông 
đã bức hại Giáo Hội. Sau đó, trong một khải tượng, 
ông đã học được rằng Chúa Giê Su là Đấng Mêsi, 
và những kẻ làm tổn hại những người theo Ngài là 
làm hại Chúa Giêsu. Phao-lô đã dành hết quãng đời 
còn lại để rao giảng Phúc Âm của Chúa Jêsus.  
 
Họ đã chết như liệt sĩ dưới thời Nero từ năm 64 đến 
67 sau Công Nguyên.  
 
Chương trình Bí Tích 
 
Vào cuối tuần này ngày 30 Tháng Sáu và ngày 1 
Tháng Bảy, phiên họp thứ nhất sẽ được tổ chức cho 
Phụ Huynh muốn đăng ký học sinh trong Chương 
Trình Bí Tích cho năm 2018 và 2019. Các cuộc họp 
sẽ được tổ chức tại Salisbury Family Centre ngay 
phía sau Nhà Thờ St Augustine. Các buổi học như 
sau: 
Thứ Bảy ngày 30 Tháng Sáu lúc 4 giờ chiều hoặc 
ngày 1 Tháng Bảy lúc 10.15 sáng tại Family Centre, 
(sân nhà thờ St Augustine), 25 Commercial Road, 
Salisbury: 

 
 
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:  
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 
 

   

        

11117777thththth        June 2018June 2018June 2018June 2018        (Year B)(Year B)(Year B)(Year B)    
    

11111111THTHTHTH    SUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIME    

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 

 

 
Praying Does Help 

 

 
The disciples asked Jesus: ‘Lord teach us how to pray’ and he gave them 
the ‘Our Father’ for an example.   
 

Why did the disciples need to know how to pray – did they not know their 
traditional ways of praying? Or, were they seeking a more efficacious way 
that would get their prayers answered by God?  We can certainly relate 
with the disciples in this, for often, we feel that our prayers are not quite 
effective, like, not being heard at all by God or, worse, that we are being 
ignored.  This feeling is especially true when we need something: a help, 
an easement, a cure, an enlightenment or just an assurance. 
 

The ‘Our Father’ starts with an acknowledgement of the presence of God 
in our lives and how we are prepared to submit ourselves to his care and 
guidance. We hope that by doing so, we shall have a modicum of certainty 
in our existence here on earth, even as we seek God’s grace to overcome 
our deficiencies and rise above our failings. When we look at it this way, 
one can say that this is truly a  great way of praying for it encapsulates our 
relationship with God and our continuing aspirations.  So, Jesus did really 
teach his disciples a better way to pray.   
 

He also enjoined them to be persistent about it and not to lose heart and 
become frustrated when seemingly their prayers are not heard. 
 

Jesus did not just teach them how to pray but he also taught them what to 
pray for.  One challenging undertaking that he put to his disciples is to 
‘love your enemies and pray for those who persecute you’ (Mt 5:44). 
 
Praying for someone that is not a friend and has intent to do us harm is 
certainly challenging, for it goes against our instinct for survival and self-
preservation.  Jesus, however, asks us to rise above our base human 
instincts and also pray for God’s grace to change that someone for the 
better.  If we have someone or know someone that we think deserves our 
condemnation, we are challenged accordingly to pray for a better outcome 
for that someone.  Doing so may well lead to forgiveness; and, I reckon 
that if we all do this, this would be a great positive step indeed and 
contribute a lot towards achieving a more peaceful society and a better 
world for all. 

 
 

Deacon Arturo Jimenea [17 June 2018] 
 

1 Tháng Bảy 2018 (Năm B)

CHÚA NHẬT THỨ 13

LỰA CHỌN NIỀM TIN TRÊN NHỮNG SỢ HÃI 
 
Tôi đã nghe một câu chuyện từ Michigan (Mỹ), diễn ra trên một vịnh ở phía 
bắc của tiểu bang. Vịnh đóng băng trong mỗi mùa đông. Một lần, một số thợ 
săn từ một tiểu bang khác đang theo dõi một con nai gần một nhánh sông 
và thấy các đường chạy qua băng. Họ không biết, tảng băng đó có mạnh 
hoặc dày bao nhiêu, họ đã cản thận để bàn tay xuống và di chuyển bằng 
đầu gối của họ để bò qua nó. Họ nghĩ rằng điều này sẽ phân phối trọng 
lượng của họ đồng đều hơn, và sẽ có ít cơ hội vượt qua băng. Hãy tưởng 
tượng sự xấu hổ của họ như thế nào, khi họ đang đạt đến nửa chừng, họ 
thấy một người đàn ông đang lái một chiếc xe tải đang kéo một lượng lớn 
các khúc gỗ, băng qua  từ hướng ngược lại. Người lái xe tải là cư dân của 
thị trấn và biết rằng mùa đông thì băng trên vịnh đó dày khoảng 3 feet. Các 
vị khách không biết điều đó, và vì vậy họ sợ bị rơi xuống. 
 
Sự sợ hãi có thể làm tê liệt trong mọi lĩnh vực  cuộc sống của chúng ta. 
Thông thường mọi người ở lại nơi họ đang ở trong cuộc sống đơn giản chỉ 
vì sợ hãi. Sợ hãi trì trệ chúng ta. Các minh họa trong Tin Mừng hôm nay 
trình bày cho chúng ta những người vượt qua nỗi sợ hãi của họ và tiếp cận 
Chúa trong đức tin và sự khiêm nhường. Trong khi Jairus cầu thay cho con 
gái của mình, thì một người phụ nữ tiếp cận Chúa Giêsu vì chính mình. 
Jairus đòi hỏi sự chữa lành thể chất cho con gái của mình trong khi người 
phụ nữ đang cần được chữa trị thể chất cũng như sự chấp nhận của xã hội. 
Cả Jairus và người phụ nữ đều chịu rủi ro lớn. Họ rất mong muốn hy vọng 
được giúp đỡ, nhưng về phần của Jairus quay sang Chúa Giê-su, ông đã 
liều lĩnh trong vị trí của mình để được giúp đở. Người phụ nữ liều lĩnh để 
mong Chúa Giêsu làm tinh sạch sự ô uế bằng cách chạm vào Ngài. Nhưng 
không đi đến Jesus có nghĩa là chấp nhận cái chết cho cả hai người. Cả hai 
đều tin rằng Chúa Jêsus có thể phục hồi họ và do đó đã bước đi táo bạo 
trong đức tin. 
 
Trong cuộc hành trình của cuộc sống, chúng ta sợ điều gì? Có lẽ trong đời 
sống tinh thần của chúng ta, chúng ta trở nên rất thoải mái và sợ hãi là nếu 
chúng ta lên tiếng hoặc quyết định thay đổi một việc gì, chúng ta có thể xúc 
phạm một ai đó hoặc mọi người sẽ nghĩ gì về chúng ta. Tại sao chúng ta sợ 
nói mạnh mẽ thay mặt cho sự thật? Chúa Jêsus đã phục hồi không chỉ cuộc 
sống vật chất, mà còn mang lại cho họ sự bình an và thoải mái và cho họ 
sự trọn vẹn. Nếu chúng ta sẵn lòng mạo hiểm vượt qua nỗi sợ hãi của 
mình, chúng ta có thể không phải bò trên đôi tay và đầu gối của chúng ta, 
bởi vì Thiên Chúa đang nắm giữ chúng ta đều mạnh mẽ. Hãy nhìn vào 
trong. Hãy nghĩ về tất cả những điều bạn luôn muốn làm nhưng không 
được chỉ vì sợ hãi. Bất cứ khi nào bạn bị cám dỗ để nghi ngờ khả năng của 
bạn để bắt đầu một cái gì đó mới và thực hiện một cái gì đó, hãy nhận ra 
rằng cảm giác như là triệu chứng của sự sợ hãi, nó không phải là thực tế. 
 
“Chúa là ánh sáng của tôi và sự cứu rỗi của tôi; Tôi sẽ sợ ai? Chúa là thành 
trì của đời tôi; tôi sẽ sợ ai ”(Thi Thiên 27: 1) 
 
Chúc các bạn mọi điều tốt nhất và phước lành của Đức Chúa Trời 
 
Cha Shibu Jacob Msfs 
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Important information about the new child 
care package 
From 2 July 2018 the Child Care Subsidy (CCS) will replace the Child Care Benefit (CCB) and Child Care 

Rebate (CCR) as part of Australia’s new child care package.   

 

This email is intended to help you understand key elements of the new arrangements.  

 

Please take a few moments to read the information below and contact us if you have questions or 
need any extra clarification. 

•        Service Types are changing 
•        Outside School Hours Care 
•        More flexible opening hours 
•        New Personnel Roles 

•         Individual Registration 

•         Get the latest information on everything you need to know to transition 

•         Community Child Care Fund application period extended 

•         Child Care Service Handbook 2017-18 

•         Video presentations 

  
More information on each of these is below: 

  

Service types are changing  
Under the new child care package three service types will replace the seven service types currently 

in use. When eligible CCB approved services transition to the new child care system, their service 

type may change: 

  

•         Long Day Care (LDC) services will become Centre-based Day Care (CDC) services. 

•         Occasional Care (OCC) services will become Centre-based Day Care (CDC) services. 

•         Before School Care, After School Care and Vacation Care services will be combined into a single 

service type and be known as Outside School Hours Care (OSHC) services. 

•         Family Day Care (FDC) services will remain Family Day Care (FDC) services.  

•         A new service type will replace In Home Care (IHC) services and Nanny Pilot Programme 

services.  

During the transition to the new child care system all eligible services will receive a Child Care 

Subsidy (CCS) approval number to replace their existing Child Care Benefit (CCB) approval number. 

 

Thông tin quan trọng về Các Điều Khoản Mới  Cho Việc Chăm 
Sóc Trẻ. 

Từ ngày 2 Tháng Bảy, Trợ Cấp Giữ Trẻ (CCS) sẽ thay thế Child Care Benefit (Quyền lợi 
chăm sóc trẻ) và Child Care Rebate (Gaỉm Giá chăm sóc trẻ) như là một phần của các điều 
khoản mới về chăm sóc trẻ em  của Úc.
Email này nhằm giúp bạn hiểu các yếu tố chính của các bản xếp hạng mới.
Xin vui lòng dành một chút thời gian để đọc thông tin dưới đây và liên hệ với chúng tôi nếu 
bạn có thắc mắc hoặc cần thêm bất kỳ giải thích nào.

* Loại dịch vụ đang thay đổi
* Chăm sóc ngoài giờ học
* Giờ mở cửa linh hoạt hơn
* Vai trò nhân sự mới
* Đăng ký cá nhân
* Nhận thông tin mới nhất về những điều bạn cần biết để chuyển đổi.
* Đã gia hạn thời gian đăng ký Quỹ Chăm sóc Trẻ em Cộng Đồng
* Sổ tay Dịch Vụ Chăm Sóc 2017 - 2018
* Bản trình bày video

Thông tin thêm về từng thông tin xin xem dưới đây:

Các loại dịch vụ đang thay đổi 

Theo các điều khoản mợi về chăm sóc trẻ, ba loại dịch vụ sẽ thay thế bảy loại dịch vụ hiện đang 
được sử dụng. Khi đủ điều kiện được CCB phê duyệt các dịch vụ chuyển tiếp sang hệ thống giữ trẻ 
mới, loại dịch vụ của họ có thể thay đổi: 
* Các dịch vụ Chăm Sóc Ban Ngày Dài (LDC) sẽ trở thành các dịch vụ Chăm Sóc Ban Ngày (CDC) 
tại Trung Tâm. 
* Các dịch vụ Chăm Sóc Không Thường Xuyên (OCC) sẽ trở thành các dịch vụ Chăm Sóc Ban 
Ngày (CDC) tại Trung Tâm. 
* Dịch Vụ Chăm Sóc Trước Giờ Học, Dịch Vụ Chăm Sóc Sau Giờ Học và Dịch Vụ Chăm Sóc Tại 
Nhà sẽ được kết hợp thành một đơn loại dịch vụ và được gọi là dịch vụ Chăm Sóc Giờ Ngoài Giờ 
Học (OSHC). 
* Các dịch vụ Chăm Sóc Trong Ngày Gia Đình (FDC) sẽ vẫn là các dịch vụ Chăm Sóc Ban Ngày Gia 
Đình (FDC). 
* Một loại dịch vụ mới sẽ thay thế các dịch vụ Chăm Sóc Tại Gia (IHC) và Chương Trình Thí Điểm 
Nanny 
dịch vụ.
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Outside School Hours Care (OSHC) 
OSHC services will be issued a single CCS service approval number to replace the current separate 
CCB approval numbers for each of their components. This means that all care provided by OSHC 
services – After School Care, Before School Care or Vacation Care – will be reported to the 
department under a single service approval number and will be considered as one service instead of 
individual approved OSHC components. 
  

More flexible opening hours  
Services will have more flexibility and will be able to set their hours of operation based on the needs 
of their community, with no minimum hours per day or days per week requirements*. Currently 
services are restricted to operating specific hours or days, for example, Long Day Care services must 
operate for at least 8 continuous hours each business day. After 2 July 2018 services may choose the 
number of hours of care provided per day and per week, however they will still be required to 
operate for a minimum of 48 weeks per year (or 7 weeks per year if the service only provides outside 
school hours care).  
 
Allowing services to determine the care options that best suit their children, families and business 
will improve flexibility.  
 
*(CCB approved Occasional Care services that transition to Centre-based Day Care services will be 
subject to different minimum operating periods according to the conditions of their approval.) 

New personnel roles 

The current CCB categories of personnel roles will be replaced with the following categories that 
apply to CCS provider and service approvals: 
 

 

New Role Previous Role Description 
Persons with Management 
or Control of the Provider 

Key Personnel A person who participates directly or 
indirectly in the decision making or 
management of the provider (the legal entity) 
that operates the child care service. 

Persons Responsible for 
the Day-to-Day Operation 
of the Service 

Authorised person A person responsible for undertaking the day-
to-day operation of the service. 

Service Contact No change A person who may discuss family 
entitlements and transaction processing 
results with the department. 

Family Day Care Educator No change A person contracted, engaged or employed 
by a Family Day Care provider to provide care 
for children and record attendance 
information.  

 

Chăm sóc ngoài giờ học (OHSC) 

Các dịch vụ của Oshc sẽ được cấp một số phê chuẩn dịch vụ CCS để thay thế các số phê 
chuẩn CCB riêng biệt hiện tại cho từng thành phần của họ. Điều này có nghĩa là mọi dịch vụ 
chăm sóc do OSHC cung cấp - Chăm sóc sau giờ học, Chăm sóc trước giờ học hoặc Chăm 
sóc nghỉ - sẽ được báo cáo cho bộ theo một số phê duyệt dịch vụ và sẽ được coi là một dịch 
vụ thay vì các thành phần OSHC được phê duyệt riêng. 

Giờ mở cửa linh hoạt hơn 

Các dịch vụ sẽ linh hoạt hơn và có thể đặt giờ hoạt động của họ bị mất đi theo nhu cầu của 
cộng đồng của họ, không yêu cầu giờ tối thiểu mỗi ngày hoặc ngày trong tuần. Hiện tại, các 
dịch vụ bị giới hạn trong những giờ hoặc ngày cụ thể, ví dụ, dịch vụ Chăm Sóc Dài Ngày phải 
hoạt động cho tối thiểu 48 tuần mỗi năm (hoặc 7 tuần mỗi năm nếu dịch vụ chỉ cung cấp dịch 
vụ chăm sóc ngoài giờ học). 

Cho phép các dịch vụ xác định các lựa chọn chăm sóc phù hợp nhất với con cái, gia đình và 
doanh nghiệp của họ sẽ cải thiện tính linh hoạt. 
* (Các dịch vụ chăm sóc không thường xuyên được CCB chấp thuận chuyển sang các dịch vụ 
ban ngày tại Trung tâm sẽ phải chịu các giai đoạn hoạt động tối thiểu khác nhau tùy theo các 
điều kiện phê duyệt của họ). 

Vai trò nhân sự mới 
Các danh mục CCB hiện tại của vai trò nhân sự sẽ được thay thế bằng các danh mục sau áp 
dụng cho nhà cung cấp CCS và sự chấp thuận của sự chấp thuận:
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Shortly, we will provide you with more information about the new personnel roles and give you 

instructions about what you will need to do for the transition process. 

 

Individual registration  
Each CCS category of personnel in the table above will be required to complete an online 

registration process in the new child care IT system similar to that required for the Australian 

Government MyGov website. The online authentication system called PRODA (Provider Digital 

Access) will require personnel to create a unique username and password. 

 

As part of the registration, individuals will be required to provide identity documents such as a 

Medicare Card, Driver’s Licence, Passport, or Birth Certificate to verify their identity in the system.  

 

We will let you know when you will need to begin registration and we will provide you with step-by-

step instructions for the process. 

 
Get the latest information 
We will contact you again to provide more information about your transition to the new child care 

package and what you will need to do as part of the transition process.  You can get the latest 

information from our Transition webpage at www.education.gov.au/transitioning-new-child-care-

package.  

 
If you have any questions about the information in this email, you can contact the CCMS Helpdesk 

on 1300 667 276 (9.00am to 5.30pm Mon-Fri AEDT). 

 

Community Child Care Fund application 
period extended 
The Community Child Care Fund (CCCF) open competitive grant opportunity has been extended and 

will now close at 2:00pm AEDST on Thursday 2 November 2017. 

 
The CCCF grant application pack, which includes a link to the application form and other helpful 

information such as guidelines and questions and answers, can be found on the Community Grants 

Hub website. The documentation on this website, as well as the GrantConnect website, will be 

updated to reflect this extension. 

 
If you have already submitted an application and would like to take this opportunity to amend it or 

you would like further information regarding the CCCF open competitive grant opportunity, please 

contact the Community Grants Hub Hotline on 1800 020 283 or email 

support@communitygrants.gov.au. 

 
 
 

Một thời gian ngắn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về vai trò nhân sự mới và cung cấp cho bạn hướng 
dẫn về những gì bạn sẽ cần phải làm cho quá trình chuyển đổi.

Đăng ký cá nhân
Mỗi loại nhân viên CCS trong bảng trên sẽ được yêu cầu hoàn tất quy trình đăng ký trực tuyến trong hệ thống CNTT 
chăm sóc trẻ mới tương tự như yêu cầu đối với trang web MyGov của Chính phủ Úc. Hệ thống xác thực trực tuyến 
được gọi là PRODA (Provider Digital Access) sẽ yêu cầu nhân viên tạo một tên người dùng và mật khẩu duy nhất.
Là một phần của đăng ký, các cá nhân sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu nhận dạng như Thẻ Medicare, Bằng lái xe, Hộ 
chiếu hoặc Giấy khai sinh để xác minh danh tính của họ trong hệ thống.
Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào bạn cần bắt đầu đăng ký và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn từng bước 
cho quy trình.

Nhận thông tin mới nhất
Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị để cung cấp thêm thông tin về việc chuyển tiếp của quý vị sang gói chăm sóc trẻ 
mới và những gì quý vị sẽ cần làm trong quá trình chuyển tiếp. Quý vị có thể lấy thông tin mới nhất từ trang web 
Chuyển tiếp của chúng tôi tại www.education.gov.au/transitioning-new-child-care- package.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin trong email này, bạn có thể liên hệ với Bộ phận Trợ giúp CCMS theo số 
1300 667 276 (9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều Thứ Hai-Thứ Sáu AEDT).

Ứng dụng quỹ chăm sóc trẻ em cộng đồng thời gian mở rộng
Quỹ chăm sóc trẻ em cộng đồng (CCCF) mở cơ hội tài trợ cạnh tranh đã được mở rộng và giờ sẽ đóng cửa lúc 2:00 
chiều AEDST vào Thứ Năm ngày 2 Tháng Mười Một năm 2017.
Gói ứng dụng trợ cấp CCCF, bao gồm liên kết tới biểu mẫu đăng ký và các thông tin hữu ích khác như nguyên tắc và 
câu hỏi và câu trả lời, có thể được tìm thấy trên trang web của Community Grants Hub. Tài liệu trên trang web này, 
cũng như trang web GrantConnect, sẽ được cập nhật để phản ánh phần mở rộng này.
Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký và muốn nhân cơ hội này để sửa đổi hoặc bạn muốn biết thêm thông tin về cơ hội tài trợ 
cạnh tranh mở của CCCF, vui lòng liên hệ với Đường dây nóng của Community Grants Hub theo số 1800 020 283 
hoặc email support@communitygrants.gov. au.
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Child Care Service Handbook 2017-18 
The Child Care Service Handbook 2017-18 is now available on the department’s website 
www.education.gov.au/child-care-service-handbook-0. This will cover arrangements until the new 
child care package becomes operational on 2 July 2018.  
 
The Handbook provides guidance to Child Care Benefit approved child care services about their 
obligations under the Family Assistance Law. The updates reflect legislative changes, closure and 
commencement of programs and policies as well as general updates to weblinks and forms.  
 
Please ensure all relevant staff at your service refer to this Handbook when seeking operational 
guidance. If you have questions that the Handbook does not answer, please contact the Helpdesk on 
1300 667 276.  
 

Video presentations 
A series of video presentations on the new child care package is now available on our website. The 
titles in the series are: 

·       Australia's new child care package – Overview (6 min) 
·       Australia's new child care package – Child Care Subsidy (20 min) 
·       Australia's new child care package – Additional Child Care Subsidy (15 min) 
·       Australia's new child care package – Implementation Arrangements (15 min) 

 
The videos are captioned for greater accessibility. I encourage you to share these resources with 
your educators and families. 

Sổ Tay Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em 2017-2018 hiện có trên trang mạng của bộ 
www.education.gov.au/child-care-service-handbook-0. Điều này sẽ bao gồm sắp xếp 
cho đến khi gói chăm sóc trẻ mới bắt đầu hoạt động vào ngày 2 tháng 7 năm 2018.

Cuốn cẩm nang cung cấp hướng dẫn về các dịch vụ giữ trẻ được phê duyệt cho Child 
Care về các nghĩa vụ của họ theo Luật Trợ Giúp Gia Đình. Các bản cập nhật phản ánh 
những thay đổi lập pháp, đóng cửa và bắt đầu chương trình và chính sách cũng như cập 
nhật chung cho các liên kết và biểu mẫu trang mạng.

Xin vui lòng đảm bảo tất cả nhân viên có liên quan tại dịch vụ của bạn tham khảo Sổ tay 
này khi tìm kiếm hướng dẫn hoạt động. Nếu bạn có các thắvc mắc nào quyển  mà Sổ tay 
này không trả lời được, vui lòng liên hệ với Helpdesk theo số 1300 667 276

Sổ Tay Dịch Vụ Chăm Sóc
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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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STOP SIGN 

There has now been stop sign erected at the pedestrian crossing inside the school grounds.  

This means that all vehicles must stop before the sign at the solid white line regardless of 
whether they can see anyone. Once you have come to a complete stop, check for pedestrians 
and if clear proceed at walking pace.  

“How are you supposed to stop at a stop sign?”  

A stop sign requires that you come to a complete stop. At a stop sign with a marked stop 
line, you must stop before the line. At a stop sign with a pedestrian crosswalk you must stop 
before entering the crosswalk. When you have stopped, yield the right-of-way to pedestrians, 
bicyclists and traffic before proceeding.  
 

 

Hiện đã có biển báo STOP (dừng lại)  được dựng lên tại lối đi bộ bên trong sân trường. 

Điều này có nghĩa là tất cả các xe phải dừng lại trước biển báo ở vạch liền màu trắng bất kể 
họ có thể nhìn thấy ai không. Một khi bạn đã đến một điểm dừng hoàn toàn, kiểm tra người đi 
bộ và quan sát rỏ ràng khu vực này trước khi lái xe qua. 

"Làm thế nào bạn phải dừng lại ở một dấu hiệu STOP?” 

Dấu hiệu dừng “STOP” yêu cầu bạn dừng lại hoàn toàn. Tại dấu hiệu STOP với những vạch 
kẻ trắng được đánh dấu, bạn phải dừng lại trước các vạch này. Tại dấu hiệu STOP với lối đi 
bộ dành cho người đi bộ, bạn phải dừng trước khi vào lối băng qua đường. Khi bạn dừng xe, 
hãy nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ, người đi xe đạp và xe cộ trước khi tiếp tục.
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SCHOOL HOLIDAY 
NETBALL CLINICS

GOLDEN GROVE 6–13 years 

Monday 9th July, 9am–4pm 

Golden Grove Recreation Centre

UNLEY 6–13 years 

Thursday 12h July, 9am–4pm 

Unley HIgh School

CAMPBELLTOWN 6–13 years 

Monday 16th July, 9am–4pm 

The ARC Campbelltown

GLENELG 6–13 years 

Tuesday 17th July, 9am–4pm 

Immanuel College

KADINA 6–13 years
 

Friday 20th July, 9.30–11.30am 

Copper Coast Sports Leisure Centre

Inspire. Educate. Fun!
Get involved in an EB Netball Clinic and get access to experienced 
coaches who are passionate about teaching you the basics as well  
as extending current skills. Clinics also involve extra activities such  
as fitness, nutrition and leadership.

Supported by

JULY 2018

OUR AIM IS TO MOTIVATE AND INSPIRE THE NEXT GENERATION  
TO REACH THEIR POTIENTAL THROUGH NETBALL!

REGISTER NOW! erinbell.com.au
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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.

Salisbury Writers’ FestivalLễ 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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2018 Program

www.sanfl.com.au/nextstep 
These clinics will sell out fast - DON’T MISS OUT 

Registrations close Tuesday 28 August 

5-8 year olds | $90 
Tuesday 2 October, Alberton Oval  

9am – 12pm OR 1pm – 4pm

Restricted to 120 registrations per session.  
 
9-14 year olds | $200
Wednesday 3 October & Thursday 4 October  

Alberton Oval | 9am – 2pm each day.  

Maximum 125 registrations.  

 

Each participant will receive: 

Personalised Guernsey, football,  

SANFL Macca’s League Grand Final Family Pass  

& other awesome goodies.
 

Register before 1 August, for your chance to be  
one of the 2018 Grand Final Medal Presenters 

The Flag Experts

Flag Factory
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Saturday 14 july, 6:00pm – 9:30pm
Theme : Winter Wonderland

Top 40 music

$8.50 per person or $30.00 for a family of 4 (includes skate hire)
Don’t forget to dress up for the chance to win best dressed!  

No bookings required.

All children under 16 years old must be supervised by an adult.

Ingle Farm Recreation Centre 
Corner Beovich Road and Roopena Street
Ingle Farm, SA, 5098
08 7422 1500
inglefarmrc.com.au

SATURDAY NIGHT 
ROLLERSKATING 

DISCO
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Ingle Farm Recreation Centre
Cnr Roopena St & Beovich Rd, Ingle Farm
PH: 08 7422 1500  FAX: 08 8396 1752
inglefarmrc.com.au 

JULY
SCHOOL 

HOLIDAYS

• ROLLER SKATING • LEARN 2 SKATE •
• MEGA KINDIGYM • NETSKILLZ • 
• AUSSIE HOOPS AND SQUASH •

Ingle Farm Recreation Centre
Cnr Roopena St & Beovich Rd, Ingle Farm
PH: 08 7422 1500  FAX: 08 8396 1752
inglefarmrc.com.au 

JULY
SCHOOL 

HOLIDAYS

• ROLLER SKATING • LEARN 2 SKATE •
• MEGA KINDIGYM • NETSKILLZ • 
• AUSSIE HOOPS AND SQUASH •


