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Mến gửi các học sinh, nhân viên và gia đình, 
  
Thầy Slater và tôi đã tham dự một Hội Nghị gần đây 
bao gồm các diễn giả như sau:  
  
* Tiến sĩ Michael Rich Early Years Researcher từ 
Đại học Harvard Hoa Kỳ 
* Rachel Cowper Leader đến từ Scotland  
* Nathan Willis Neuroscience Nhà Giáo Dục từ New 
Zealand  
  
Một trong những chủ đề mà chúng tôi đã thảo luận 
là cách gia đình đối phó với các vấn đề về Thời 
gian sử dụng màn hình quá mức cho những người 
trẻ tuổi.

Tiến sĩ Rich cung cấp cho  Phụ Huynh các chiến 
lược sau đây để giải quyết vấn đề này: 
  
*  Dành thời gian để chia sẻ màn hình với con em 
của bạn. Thể hiện sự quan tâm đến các em  
và cho các em quan tâm đến phương tiện này. Nếu 
con em bạn đang chơi một trò chơi, hãy cùng chơi 
với họ. Hãy cho phép các em chỉ dẫn bạn điều gì 
đó về trò chơi và bạn cũng dạy chúng điều gì đó. 
*  Hãy nhớ rằng màn hình là một công cụ để học 
tập, thông tin hoặc giải trí.  
Ông ấy cho thấy rằng màn hình không nên được 
sử dụng như một cách "điều trị" hoặc là một "người 
giữ trẻ”.  

*  Màn hình nên được sử dụng để truy cập thông tin 
nhưng luôn luôn với một suy nghĩ quan trọng.  
Chúng tôi  khuyến khích bạn không nên tin mọi thứ 
họ thấy trên màn hình. Chúng ta có thể đặt các câu 
hỏi quan trọng về những gì các em đang xem hoặc 
trò chơi mà trẻ đang chơi. Chúng tôi có gợi ý rằng 
màn hình luôn ở trong tầm nhìn của bạn và không 
bao giờ cho phép trẻ em truy cập Internet trong 
phòng ngủ của họ. 
 
*  Đừng cố gắng đặt thời gian tối đa trên màn hình 
cho trẻ em. Hãy nói chuyện với các em về những ưu 
tiên quan trọng trong một ngày và đặt thời gian màn 
hình trong ngữ cảnh đó. Ví dụ:  
  
-  Tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc mỗi đêm, tốt 
nhất là trước nửa đêm. 
-  Có một bữa ăn với nhau như một gia đình ít nhất 
một lần một ngày  
-  Trẻ em nên được khuyến khích tập thể dục mỗi 
ngày, tốt nhất là nên có nhịp tim  
đập tốt hơn mức nghỉ ngơi. 
-  Khuyến khích trẻ Tạo Nên nội dung hoặc kiến thức 
về những thứ mà chúng say mê, đôi khi với màn 
hình. 
-  Thời gian của màn hình phải phù hợp với những 
khía cạnh quan trọng khác trong cuộc sống của họ, 
không nên thay đổi chúng.  
  
Điều quan trọng nhất bạn có thể cung cấp cho con 
bạn là sự hiện diện của bạn. Bạn cũng nên tránh 
chính bạn  ở bên màn hình và dành thời gian  nhiều 
nhất có thể với con cái bạn. 
  
Đây là thời điểm thay đổi nhanh chóng trên thế giới 
và trong giáo dục. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng để 
được chia sẻ với bạn. 
  
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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GIỜ KỂ CHUYỆN

Elizabeth Downs - 1968

Hôm nay  (Thứ Năm 2 Tháng Tám) vào giờ trưa, em Henry (Lớp 1) đến thăm chúng tôi để 
chắc chắn rằng tôi biết có một cơn bão bụi đang đến. 

Cậu ấy bảo chúng tôi hãy đảm bảo mọi thứ đều an toàn và hãy khóa kín. 

Tôi đã chỉ cho cậu ta những miếng đệm hình xúc xích đặc biệt mà chúng tôi đặt dọc theo 
cửa con lăn để ngăn bụi bay vào và cậu ấy rất thích. 

Khi cậu ấy rời chúng tôi, cậu ấy sẽ đi kiểm tra tất cả các lớp học và trường học an toàn và 
khóa kín để không có bụi bay và. 

Vì vậy, hãy ngửng đầu xem, Henry đem sự phúc lợi cho bạn và hãy cho cậu ấy kiểm tra. 

Chúc mừng  
Jayne
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Chúa Nhật 21 Tháng Mười 
Chào Đón Mọi Người 

Từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối 
Vào Cửa Tự Do!

International Food

Live  
music

Fireworks 
8pm

Amusement 
rides

Toys /
Books 
DVD

Auction

Craft 
Expo

Lollies

SPRING FAIR 
2018
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Trình Diễn Âm Nhạc - 13 Tháng Chín
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BOOK Week Bắt Đầu 20 Tháng Tám

School Photos Thứ Ba 21 Tháng Tám

SAPSASA Girls Netball Thứ Sáu 24 Tháng Tám

SAPSASA Boys Football Thứ Sáu 24 Tháng Tám

Book Week Dress Up Day Thứ Sáu 24 Tháng Tám

Spring Fair Donation Thứ Sáu 31 Tháng Tám - tặng sách cho Hội Xuân

Fathers Day Stall Thứ Sáu 31 Tháng Tám

SAPSASA Girls Football Thứ Sáu 31 Tháng Tám

SAPSASA Boys Soccer Thứ Sáu 31 Tháng Tám

Spring Fair Donation Thứ Sáu 14 Tháng Chín - Toys/Games/DVD Donation for 
Spring Fair

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

HỌC KỲ 4 Bất Đầu Thứ Hai 15 Tháng Mười

Ngày Cuối của HỌC KỲ 4 Thứ Sáu 14 Tháng Mười Hai lúc 3 giờ chiều
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Điều Lệ Cho Phụ Huynh trong Các Trường Công Giáo Nam Úc    

Phụ Huynh, là những thành viên không thể tách rời của cộng đồng trường Công giáo,  *: 

* Value and * Giá trị và tôn trọng bản sắc Công giáo của trường, mối quan hệ của nó với cộng đồng giáo 
xứ và biểu hiện của đạo đức Công giáo của nó thông qua các nghi thức, truyền thống, biểu tượng và 
giảng dạy của tín ngưỡng Công giáo. 

* Tích cực hỗ trợ sự tham gia của trẻ em, và cam kết tham gia một người, trong các nghi lễ, truyền thống 
và chương trình tiếp cận Công giáo của trường. 
* Chia sẻ sự hồi phục cho sự phát triển đức tin, đạo đức và tình cảm của trẻ em 
* Mô hình Chirstian giá trị trong từ và hành động với tất cả các thành viên của cộng đồng shool 
* Giá trị và tôn trọng sự đa dạng của đức tin và văn hóa trong cộng đồng nhà trường 
* Đóng góp cho một cộng đồng thân thiện và hòa nhập. 

Phụ Huynh, Là đối tác trong giáo dục con cái của họ, 
* Hỗ trợ việc học tập của con em mình ở trường và ở nhà 
* Đóng góp vào cuộc sống của nhà trường theo những cách phản ánh sự quan tâm, kỹ năng, kinh  
nghiệm và năng lực của họ để làm như vậy. 
* Tôn trọng và hỗ trợ các chính sách và quy định của trường 
* Đóng góp vào quá trình tham vấn và phân tích 
* Làm việc cộng tác với giáo viên và nhân viên 
* Tôn trọng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của lãnh đạo nhà trường và giáo viên 
* Làm việc hướng tới giải quyết các khiếu nại một cách thích hợp và tôn trọng 
* Thông tin và nguồn lực được cung cấp bởi nhà trường để hỗ trợ họ trong vai trò là nhà giáo dục chính 
của con cái họ 
* Hỗ trợ việc đi học đều đặn và đúng giờ của con em mình ở trường 
* Thực hiện nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản phí và tiền thuế một cách kịp thời, tuy nhiên nếu họ 
gặp khó khăn về tài chính chính, hãy thương lượng với hiệu trưởng để thu xếp phù hợp 
* Đóng góp cho văn hóa nơi sự riêng tư và bảo mật được đảm bảo 
* Hành động như những người ủng hộ tích cực cho con cái của họ 
* Đóng góp vào sự phát triển môi trường học đường an toàn cho học sinh, nhân viên và cộng đồng nhà 
trường rộng lớn hơn 
* Thừa nhận và hỗ trợ công việc của cơ quan quản lý của trường và các đoàn kết liên quan 
* Thúc đẩy và khuyến khích trácch nhiệm tập thể hỗ trợ  các Điều Lệ cho phụ huynh trong các Trường 

Công Giáo Nam Úc 

Lãnh Đạo Phụ Huynh,  Trong việc giữ các vị trí trách nhiệm trong các Cộng đồng Công Giáo: 
* Hành động như các mô hình vai trò trong cộng đồng trường học của họ được phản ánh giá trị điện tử 
và đặc tính của trường. 
* Làm việc xây dựng với hiệu trưởng, nhân viên và cộng đồng nhà trường rộng hơn 
* Xây dựng và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng 
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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 3
Học Kỳ 3 Trình Bày

Tuần 1
Tuần 2 Leaders
Tuần 3 2TD & 4RG
Tuần 4 6/7ND & 1SA
Tuần 5 6/7HM & 1EN
Tuần 6 6/PN & REQ
Tuần 7 6/7JW & 1EF
Tuần 8 6/7NB & RAM
Tuần 9 TRUNG THU 2IB & 4RG
Tuần 10 6/7SM & RGC

Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày

Tuần 1 Leaders
Tuần 2 2SB & 5HN
Tuần 3 3MS & 5DP
Tuần 4 3MP & 5CM
Tuần 5 3JH & 5PP
Tuần 6 1MR & 4AE
Tuần 7 1JM & 4BH
Tuần 8 Ca Nhạc Giáng Sinh
Tuần 9 Lễ Ra Trường của  6/7

Trình Bày Sinh Hoạt
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Thứ Tư tới, ngày 15 Tháng Tám, Giáo Hội 
Công Giáo tổ chức mừng Lễ Thăng Thiên. 
Lễ có nguồn gốc từ Giê-ru-sa-lem trước thế 
kỷ thứ năm và được đặt tên là "Giấc ngủ 
của Mẹ Thiên Chúa." 

Nó đã được thông qua ở Rome vào giữa thế 
kỷ thứ bảy và sau đó đã được đổi tên thành 
“Thăng Thiên" trong thế kỷ tiếp theo. Lễ kỷ 
niệm việc Đức Mẹ Maria đi qua, thân thể và 
linh hồn từ thế giới này vào vinh quang của 
người Con Trai lớn lên của mình. Thăng 
Thiên báo hiệu sự kết thúc cuộc sống trần 
gian của Đức Mẹ Maria và đánh dấu sự trở 
lại thiên đàng để được đoàn tụ với Chúa 
Giêsu. 

Michael Urdanoff 
APRIM 

Cầu Nguyện Buổi Sáng, Thánh Lễ 

Thánh Lễ Toàn Trường, Thánh Lễ Thăng 
Thiên, Thứ Tư 15 Tháng Tám lúc  11.20 
sáng tại Hội Trường Saint Pope John 
Paul 11. 

Cầu Nguyện Buổi Sáng của Lớp 1JM, 
Thứ Ba 14 Tháng Tám lúc 9 giờ sáng 
trong Lớp Học. 

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   
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 8258 2314  
salcath@tpg.com.au 
 

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 
 

   

        

12121212thththth    August August August August 2018201820182018        (Year B)(Year B)(Year B)(Year B)    
    

11119999THTHTHTH        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 

THE ASSUMPTION OF THE BLESSED MOTHER 
Dear Friends 
In Australia, besides Sundays, there are only two holy days of obligation, 15 
August (Assumption of our Blessed Mother) and 25 December (Christmas). The 
significance of Christmas is known to all and there are no questions asked. 
Recently many asked me as to why do we keep the feast of assumption as a Holy 
Day of Obligation? (A Holy Day is a solemnity celebrated like a Sunday, with an 
obligation to attend) In the year 1950 when Pope Pius XII declared the dogma 
that 'Mary, the immaculate Virgin Mother of God, after the completion of her 
earthly life, was assumed body and soul into the glory of Heaven', many reacted, 
'What's new? For years members of the Church were reciting the Glorious 
Mystery of the Holy Rosary, "The Assumption of Our Blessed Mother into 
Heaven."' For centuries this has been accepted as part of the believing and 
devotional life of the Catholic Church.  Why, then, emphasise what was already 
taken for granted?  The Preface of the Solemnity of the Assumption proclaims 
‘'The Virgin Mother of God was taken up into heaven to be the beginning and the 
pattern of the Church in its perfection, and a sign of hope and comfort for your 
people on their pilgrim way.' And then describes how fitting it was that God 
'would not allow decay to touch her body, for she had given birth to His Son, the 
Lord of all life, in the glory of the Incarnation.'’ 

Jesus gave great glory to his Father in and through the humanity that he had 
received from his mother. Indeed, it was through his mother, Mary, that Jesus 
was a full member of the human family. Mary gave great glory to God in her 
mothering of Jesus, and in her being there at the foot of the cross, giving 
motherly support to her dying Son.  In so doing Mary was herself supremely, 
uniquely glorious in the fullness of her humanity. 
We, through our baptisms, are united with Jesus as members of his Body, which 
is the Church. With this in mind, St. Paul tells the Christians of Corinth, 'Do you 
not realise that your body is the temple of the Holy Spirit, (1 Cor. 6:19).  Our 
bodies are the temples of the Holy Spirit! …Use your body for the glory of God! 
This is exciting Good News that needs to be proclaimed in our day when men and 
women are regarded as objects, devoid of dignity as human persons. In a world 
filled with terrorism and weapons of mass destruction we see human bodies are 
often not considered as expressing the Glory of God. A world where starving 
millions and treatment denied frail and sick people we need to think of painting a 
message of hope and beauty to inspire others to respect and safeguard human 
body. That is why we celebrate assumption as a Holy Day of obligation. In 
human body we need to express the glory of God as Jesus and Mary did. WE 
ARE TEMPLES OF THE HOLY SPIRIT… 

Prayerful wishes of the feast of Assumption,  

 

Fr. Shibu Jacob Msfs 

NHIỆM VỤ CỦA MOT NGƯỜI MẸ ĐƯỢC PHƯỚC 
Bạn thân mến 
Ở Úc, bên cạnh Chúa Nhật, thì chỉ có hai ngày nghĩa vụ thánh, là ngày 15 
Tháng Tám (Lễ Thăng Thiên của Đức Mẹ Maria) và ngày 25 Tháng Mười Hai 
( Lễ Giáng Sinh). Ý nghĩa của Giáng Sinh được biết đến với tất cả mọi người 
và không có thắc mắc nào. Gần đây nhiều người hỏi tôi tại sao chúng ta giữ 
Lễ Thăng Thiên như một ngày lễ nghĩa vụ? Vào năm 1950, khi Đức Giáo 
Hoàng Piô XII tuyên bố giáo điều rằng 'Mẹ Maria, Mẹ Đồng Trinh của Thiên 
Chúa , sau khi hoàn thành cuộc đời trần tục của bà, cơ thể và linh hồn được 
thăng thiên-vào vinh quang của thiên đàng, nhiều người đã phản ứng, 'Có gì 
mới?’ Trong nhiều năm, các tín hữu của Giáo Hội đang đọc Bí Ẩn Vinh 
Quang của Thánh Mân Côi, “Giả Định về Đức Mẹ Thiên Thượng của chúng 
ta.” Trong nhiều thế kỷ, điều này đã được chấp nhận như là một phần của 
đời sống tin cậy và sùng kính của Giáo Hội Công Giáo. Tại sao, nhấn mạnh 
những gì đã được thực hiện cho các cấp? Lời mở đầu tuyên bố  sự nghiêm 
túc của sự Thăng Thiên '' Mẹ Trinh Nữ của Thiên Chúa đã được đưa lên 
thiên đàng để trở thành sự khởi đầu và khuôn mẫu của Giáo Hội trong sự 
hoàn hảo của nó, và một dấu hiệu của niềm hy vọng và an lành  cho người 
trên con đường hành hương của họ. ' Và sau đó mô tả cách phù hợp với nó 
là Thiên Chúa 'sẽ không cho phép ai chạm vào cơ thể của bà, vì bà đã sinh 
Con Ngài, Chúa của tất cả cuộc sống, trong vinh quang của Nhập Thể.' ’ 
 
Chúa Jêsus đã đem sự vinh hiển cho Cha mình trong và qua nhân loại mà 
Ngài đã nhận được từ Mẹ của Ngài. Thật vậy, đó là thông qua mẹ của Ngài, 
Mary, rằng Chúa Giêsu là một thành viên đầy đủ của gia đình con người. 
Đức Maria vinh quang lớn lao cho Đức Chúa Trời trong việc được làm Mẹ 
của Chúa Giêsu, và trong sự hiện diện của bà ở chân thập tự giá, ban cho 
người mẹ  hỗ trợ cho người Con sắp chết của bà. Vì vậy, làm cho Mary là 
chính mình vô cùng, vinh quang độc đáo trong sự viên mãn của nhân loại. 
 
Chúng ta, qua phép báp-têm của chúng ta, được hiệp nhất với Chúa Giêsu là 
các thành viên của Thân Thể của Ngài, là Giáo Hội. Với điều này trong tâm 
trí, Thánh Phaolô nói với các Cơ đốc nhân của Cô-rinh-tô: 'Anh em không 
nhận ra rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, (1 Cô 6:19). Cơ 
thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Linh! ... Sử dụng cơ thể của bạn 
cho vinh quang của Thiên Chúa! Đây là Tin Mừng thú vị cần được công bố 
trong ngày của chúng ta khi đàn ông và đàn bà được coi là vật thể, không có 
phẩm chất như con người. Trong một thế giới đầy khủng bố và vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, chúng ta thấy cơ thể con người thường không được coi là thể 
hiện vinh quang của Thiên Chúa. Một thế giới mà hàng triệu người bị đói và 
các điều trị từ chối những người ốm yếu và bệnh tật, chúng ta cần nghĩ đến 
việc vẽ một thông điệp về hy vọng và vẻ đẹp để truyền cảm hứng cho người 
khác tôn trọng và bảo vệ cơ thể con người. Đó là lý do tại sao chúng ta kỷ 
niệm giả định là một ngày thánh của nghĩa vụ. Trong cơ thể con người, 
chúng ta cần bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời như Chúa Giêsu và Đức 
Maria đã làm. CHÚNG TA LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC THÁNH LINH ... 
 
Mong muốn cầu nguyện tha thiết cho Lễ Thăng Thiên 
Cha Shibu Jacob Msfs 
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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!


