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

Khi chúng tôi tiếp cận vào cuối Học Kỳ, việc học của 
trẻ em đạt đến mức tham gia rất cao và chất lượng. 
Tuần Sách đã là một kỷ niệm tuyệt vời về kỹ năng 
đọc sách quý giá. Mẹ tôi đã dạy tôi rằng nếu bạn có 
một cuốn sách bạn không bao giờ cô đơn! Tôi rất vui 
khi được nghe nhiều trẻ em đọc cho tôi nghe trong 
mỗi ngày. 

Chúng ta may mắn có được một Trưởng Thư Viện 
chuyên nghiệp Sarah Michalak và Trợ lý Thư Viện cô 
Angela, người đã mang lại cho chúng ta nhiều khả 
năng đọc viết. Chúng tôi đang có kế hoạch xây dựng 
một Thư Viện hiện đại mới và một  không gian học 
tập sáng tạo trong một tòa nhà học về Sinh Thái bền 
vững. Hình 3D dưới đây sẽ cho thấy trong màu xanh 
lá cây trông giống như một cây đàn piano. 

Thư viện tạm thời trước đó cuối cùng sẽ được di 
chuyển xuống bên cạnh trại nuôi cá, được hiển thị 
bên dưới bằng hình 3D trong màu xanh tươi sáng. 
Trên thực tế, Thư viện đã được di dời trong tuần này 
sang tòa nhà nhỏ màu đỏ được hiển thị dưới dạng 
3D bên dưới. Thư viện tạm thời trước đây sẽ là Lớp 
5 Pearce / Higgs / Nunez-Scalzi và các thành phần 
của Trung tâm Cá / Trung tâm Đa Dạng. Lớp 4 
Giannakakis đã được chuyển đến đầu phía bắc của 
tòa nhà màu xám được hiển thị bằng hình ảnh 3D 
bên dưới. 

Chúng tôi đang thảo luận với Thành Phố Salisbury 
về việc di dời các tòa án mới được đề xuất trên hình 
bầu dục được hiển thị bên dưới bằng 3D dưới dạng 
xám thành Công viên Grevillia ở phía sau của 
trường để sử dụng chung / cho cộng đồng. 

Trung Tâm Học Tập Mầm Non đang được xây dựng 
và được thể hiện dưới dạng 3D dưới màu tím và dự 
kiến sẽ mở trong Học Kỳ 4 để phục vụ cho trẻ em từ 
3-4 tuổi (sẽ chứa 80 trẻ em cùng một lúc). 

Khu Vực Học Tập Đa ngành của chúng tôi 
(MUDLA) - Trại nuôi cá và aquaponics 

Một ví dụ về loại nghiên cứu được thực hiện 
trong trang trại cá của chúng tôi
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Giải quyết các vấn đề liên quan đến học 
sinh này với các học sinh khác: 

Thỉnh thoảng, các vấn đề phát sinh liên quan đến 
các mối quan hệ giữa các học sinh trong trường. 
Cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề này là xin 
vui lòng thông báo cho chính tôi  hoặc thầy Slater 
biết. Chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề này khi 
tham vấn với các cơ quan có liên quan. Chúng tôi sẽ 
làm việc với quí vi cho đến khi chúng tôi đạt được 
các giải pháp. Hãy tin tưởng chúng tôi. 

Chúng ta là một cộng đồng lớn và đa dạng, và sẽ có 
những lúc căng thẳng và lo ngại nảy sinh. Đáp ứng 
với bất kỳ mối quan tâm nào như vậy phải được giải 
quyết với sự tôn trọng và theo đúng cách không làm 
theo tính cách cá nhân nào khi cảm thấy không an 
toàn. 

Trong Cộng đồng của chúng ta tôi hy vọng tất cả 
người lớn sẽ phản hồi và hành động thích hợp khi 
đưa ra những vấn đề như vậy và hỗ trợ giải pháp 
của họ. Để đáp lại các lo ngại hoặc vấn đề phát sinh, 
xin quí vị vui lòng không được: 

• Thực hiện bất kỳ mối đe dọa nào đối với bất kỳ 
thành viên nào với nhân viên, học sinh hoặc thành 
viên của bất kỳ gia đình nào khác. 

• Tiếp cận bất kỳ học sinh nào ngoài con của chính 
quí vị. 
• Tiếp cận bất kỳ phụ huynh nào khác 
• Tham gia vào bất kỳ tin đồn nào dựa trên việc nghe 
nói khi quí vị không thể chắc chắn về các sự kiện 
được trình bày cho quí vị. Đừng để người khác làm 
cho vấn đề của họ trở thành vấn đề của quí vị. 
• Cố gắng giám sát hoặc tham gia vào việc giám sát 
học sinh trong sân hoặc sân chơi. 

Trong trường hợp các hành vi đe dọa hoặc đe dọa 
xảy ra, thì chúng sẽ được chuyển ngay lập tức đến 
Nhân Viên Điều Tra Liên lạc Cộng đồng SAPOL để 
được tlàm việc và tư vấn. 

Giá trị trường học của chúng ta là: 

• Cảm xúc tích cực 
• Có Lòng tin 
• Ủng hộ giúp đở 
Tôi mong được làm việc với quí vị ngay bây giờ và 
trong tương lai để đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc 
của tất cả học sinh và gia đình của chúng ta. 

Trân trọng 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG
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Sunday 21st October

All welcome

11am to 8pm

FREE Entry

International Food
Live  
music

Fireworks 

8pm
Amusement 

rides

Toys /
Books 
DVD

Auction

Craft 
Expo

Lollies

SPRING FAIR 
2018
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Hợp Xướng Âm Nhạc - 13 Tháng Chín



� �

� Thứ Sáu 24 Tháng Tám 2018

Holy Family students only 

                     


FRIDAY September 14th  
Held in the School Hall 

Receptions -Year 2 at 6pm - 7pm 
Year 3-7 at 7.15pm - 8.30pm 

$5 Entry 
Includes drink & snack 
PARENT CAFE OPEN 

    

Receptions to Year 3’s 
6pm -7pm 

Year 4’s to Year 7’s 
7.15pm - 8.30pm 

$5.00 Entry 
Includes drink and snack
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SAPSASA Girls Football Thứ Sáu 10 Tháng Tám

SAPSASA Boys Soccer Thứ Sáu 10 Tháng Tám

Spring Fair Casual Clothes Friday 31 August - Books/toys/DVD/Games donations for 
Spring Fair (no soft toys please)

Fathers’ Day Stall Thứ Sáu 31 Tháng Tám

Spring Fair Donation Thứ Sáu 31 Tháng Tám -  tặng cho Hội Xuân- Toys/
Games/DVD

Last Day TERM 3 Thứ Sáu 28 Tháng Chín lúc 3 giờ chiều

TERM 4 Commences Thứ Hai 15 Tháng Mười

Last Day of TERM 4 Thứ Sáu 14 Tháng Mười Hai lúc 3 giờ chiều
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Holy Family Playgroup  
Every Thursday 9am - 11am, Everyone is welcome    

Come and join us making friends, exploring, experimenting, gardening, cooking and creating 

Phone: 8250 6616 Email: kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au
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Học Kỳ 3
Học Kỳ 3 Trình Bày
Week 1
Week 2 Leaders
Week 3 2TD & 4RG
Week 4 6/7ND & 1SA
Week 5 6/7HM & 1EN
Week 6 6/PN & REQ
Week 7 6/7JW & 1EF
Week 8 6/7NB & RAM
Week 9 TRUNG TH 2IB & 4RG
Week 10 6/7SM & RGC

Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 2SB & 5HN
Week 3 3MS & 5DP
Week 4 3MP & 5CM
Week 5 3JH & 5PP
Week 6 1MR & 4AE
Week 7 1JM & 4BH
Week 8 Ca Nhạc Giáng Sinh
Week 9 Lễ Ra Trường của  6/7
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TIN TỪ APRIM 

Lễ Thánh Bernard  
 
 Hôm Thứ Hai vừa qua là ngày Lễ Thánh 
Bernard. Ông sinh ngày 20 Tháng Tám năm 
1090 tại Pháp. Bernard được sinh ra trong 
một gia đình giàu có. Ở tuổi 22, ông quyết 
định tham gia các nhà sư Benedictine, những 
người đã sống một cuộc sống cầu nguyện 
nghiêm khắc, thầm lặng và sám hối.  
 
Tôi tin rằng Saint Bernard có nhiều phẩm chất 
đặc biệt mà chúng ta có thể khao khát được 
hỗ trợ trong cuộc sống của chính mình ngày 
nay. 
 
Đơn giản-Bernard sống một cuộc sống của 
các bữa ăn đơn giản, cầu nguyện và ngủ ít.  

Từ bi- Khi ông bị bệnh, ông trở nên hiểu biết 
hơn về nhu cầu của con người và bắt đầu 
giúp đỡ người khác. 

Người hòa giải- Bởi vì khả năng giải quyết 
tranh chấp của mình, ông đã được kêu gọi đi 
đến các quốc gia khác nhau để đưa ra lời 
khuyên của ông về Giáo Hội và các vấn đề 
của chính phủ. 

Đam mê- Ông không hề sợ hãi trong việc đưa 
ra ý kiến của mình và được tôn trọng rất cao 
vì cái nhìn sâu sắc của ông về các vấn đề. 
Ông là một diễn giả và nhà văn đầy cảm hứng 
về tình yêu của Thiên Chúa, Đức Maria, Kinh 
thánh và dẫn dắt đời sống tâm linh.  
 
Ông qua đời vào năm 1153, ông là một Bác Sĩ 
của Giáo Hội và vị thánh bảo trợ của những 
người nuôi ong, người tạo nến và Gibraltar.  
Ông được phong Thánh vào năm 1174.  
 

Cầu Nguyện Buổi Sáng, Lễ Phụng Vụ & 
Thánh Lễ  
 
Thứ Hai 27 Tháng Tám, Lễ Cầu Nguyện Buổi 
Sáng của  2SB, Thứ Hai, ngày 27 Tháng Tám 
lúc 9 giờ sáng. 

Thứ Năm 30 Tháng Tám, Lễ Phụng Vụ, của 
Lớp 6/7 MS, lúc 9 giờ sáng. 
 
Thứ Năm 30 Tháng Tám, Thánh Lễ của  4BH, 
E & RG, lúc 11.20 sáng tại Trung Tâm.  
 
 
 
 
Michael Urdanoff  
HFCS APRIM 
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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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Thomas More College is proud to present ‘Mary Poppins’.


2 nights only at the Shedley Theatre, Elizabeth.


Please head to the College website tmc.catholic.edu.au and click on 
the big blue banner to purchase tickets through Trybooking.

Thomas More College 
presents

https://www.tmc.catholic.edu.au/
https://www.tmc.catholic.edu.au/
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Gemini Netball Club 
Inc.  

 
 

VACANCIES  -  ALL GRADES 
 

Summer Season   2018/19 
SPORTS VOUCHER REGISTERED CLUB 

 

To register go to club’s website and click on  
“get involved” tab and then player registration tab  

 
Players required for the following grades: 

· 9 and under  (MALE & FEMALE) 
· 11 and under  (MALE & FEMALE) 

· 13 and under 
· 15 and under 
· 17 and under 

· Seniors – open age 
Date of birth taken as at 31/12/18  

 
If you are interested in playing summer season 2018/19 

REGISTER ONLINE NOW!!!! 
You can contact club via club’s website: 

 

www.gemini.sa.netball.com.au 
 

Contact tab has email details 
 

All inquiries will be responded to asap.  CHECK JUNK MAIL!!!! 
 

All relevant information is available on website— 
eg: training times, fees, uniform etc 

 
Club and Team Registrations have to be organised and  

submitted to association in the coming weeks 
 
 

RING MARGARET  0414641063 
 

DON’T DELAY REGISTER NOW!!!!! 
 
 

Your co-operation is greatly appreciated 
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