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Các bậc Phụ Huynh, người chăm sóc, học sinh và nhân 
viên thân mến, 

Như quí vị đã biết, ba trụ cột chính của việc học tập tại 
Holy Family là: 
Bản sắc Công Giáo 
Phát Triển Giáo Dục 
Chuyển Đổi Sinh Thái 

Tính phổ biến trong ba điểm tập trung này là chúng tôi tạo 
ra trong vòng học sinh của chúng tôi để cảm giác rằng họ 
là một phần của một cái gì đó lớn hơn chính bản thân họ. 
Bản sắc Công Giáo có nghĩa là họ là một phần của một 
Giáo Hội phổ quát kết hợp với một số truyền thống đức tin 
khác nhau. Gần đây, tôi rất vui mừng được trình bày trong 
một cuộc tụ họp đông người từ truyền thống Công Giáo 
Syro-Malabar ở đây tại trường. Tôi đã tham gia với Thị 
Trưởng Salisbury, ông Gillian Aldridge. 

Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng văn hoá và tôn giáo của 
chúng tôi và tôi chắc chắn rằng việc chào mừng của chúng 
tôi củng cố mức độ cam kết học tập cao giữa các học sinh 
của chúng ta. 

HOLY FAMILY SPRING FAIR 2017 
HỘI CHỢ XUÂN HOLY FAMILY  2017 

Nói về Hội Chợ Xuân, chúng tôi rất muốn gặp thêm một 
số phụ huynh trong cuộc họp Uỷ Ban Hội Xuân tiếp theo 
vào lúc 6 giờ 30 tối ngày Thứ Tư, 13 Tháng Chín tại 
phòng Nhân Viên. Mọi người đều rất hoan nghênh; thật 
tuyệt vời khi được chào đón một thành viên mới  Philip 
lần trước. Như bạn thấy từ hình ảnh dưới đây của chúng 
tôi là một nhóm thoải mái  vui vẻ và chúng tôi giống như 
những người mới đến cùng. nhau. 

Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của bạn tại Hội Chợ  Xuân theo 
những cách sau: 

* “Dựng gian hàng" vào Thứ 7 ngày 21 Tháng 10 (9 giờ 
sáng -12 trưa); 
* Giúp đỡ các quầy hàng vào Chúa Nhật ngày 22 Tháng 
10 (Chúng tôi sẽ nói cho bạn biết); 
*  Đóng góp các mặt hàng mới có chất lượng cho Cuộc 
Đấu Giá. Xin vui lòng yêu cầu sự liên lạc của bạn cho 
chúng tôi; 
* Đóng góp sách vở , đồ chơi và hàng cũ. 
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NHỮNG NGÀY TRƯỜNG ĐÓNG CƯẢ 

Xin lưu ý những trường đóng cửa cho Học Kỳ 4.  Trường 
chỉ đóng cửa những  ngày duy nhất cho năm 2017. Sẽ 
không có ngày đóng cửa nửa ngày vào cuối Học Kỳ 2017. 
Tôi hiểu rằng đóng cửa nửa ngày gần như có thể gây phiền 
nhiễu hơn ngày đóng cửa cả ngày cho gia đình. 
Trường sẽ Đóng cửa vào Thứ Sáu  20 Tháng Mười. Huấn 
luyện  chuyên nghiệp cho Nhân Viên và nhân viên sắp xếp 
các quầy hàng và triển lãm cho Hội Chợ Xuân vào Chúa 
Nhật 22 Tháng Mười; 
Đóng cửa Trường vào Thứ Ba, 7 Tháng Mười Một. Các 
nhân viên tham dự Triển Lãm Tái tưởng Trẻ em Quốc tế, 
Trung tâm Hội nghị, Adelaide. 

Trung Tâm Giữ Trẻ OSHC sẽ mở cửa vào những ngày này. 
Xin vui lòng đặt chổ sớm. 

ĐĂNG KÝ CHO NĂM HỌC 2018 

Khi danh tiếng của trường tiếp tục phát triển, những chổ  
đang có nhu cầu cho năm 2018. Nếu bạn có con bắt đầu 
vào năm tới hãy đảm bảo rằng bạn đã gửi Mẫu Đăng Ký. 
Tương tự, nếu bạn có bạn bè quan tâm đến việc đưa con 
mình tới đây trong tương lai, xin vui lòng khuyến khích họ 

đăng ký sớm để tránh những trở ngại. Nếu con em của bạn 
không trở lại vào năm 2018,  xin vui lòng cho chúng tôi 
biết để chúng tôi có thể đưa dành chổ cho những người 
đang trong Danh Sách Chờ Đợi. 
Học Tập của Học sinh và Học Tập Chuyên Nghiệp của 
Nhân Viên. 
Điều thú vị cần lưu ý là có mối tương quan chặt chẽ giữa 
học sinh và Học Tập Chuyên Nghiệp của Nhân Viên.. 
Những hình ảnh này cho thấy nhân viên và học sinh đang 
chơi trò chơi “kêu gọi" sức mạnh bạn bè của họ. Trong 
sinh hoạt này, họ gọi tên của người đó và sức mạnh nhân 
vật của họ như "lãnh đạo" hoặc "tha thứ" và ném qua cho 
họ một quả len và sau đó người đó "gọi" một người 
khác ... .Các hoạt động kết thúc qua các thành viên của 
nhóm được cho thấy tất cả các biểu tượng liên kết với 
nhau bằng len. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Điều Lệ Cho Phụ Huynh trong Các Trường Công Giáo SA


Là thành viên giữa các thành viên của một giáo dân công giáo, cộng đồng các bậc phụ huynh:
*  Giá trị và tôn trọng Bản sắc Công giáo của trường học, mối quan hệ của nó với cộng đồng giáo 

xứ và sự biểu lộ phẩm chất Công giáo qua các nghi lễ, truyền thống, biểu tượng và sự dạy dỗ tín 
ngưỡng Công giáo.

*  Chủ động hỗ trợ sự tham gia của học sinh, và cam kết tham gia cá nhân, trong các nghi lễ Công 
Giáo, truyền thống và các chương trình tiếp cận của nhà trường.

*  Chia xẻ trách nhiệm về đức tin, sự phát triển tinh thần, xã hội và tình cảm của trẻ.
*  Người Cơ Đốc gương mẫu có giá trị trong lời nói và hành động với tất cả các tín hữu và các 

nền văn hoá trong cộng đồng trường học.
* Tôn trọng và đánh giá tốt trọng một cộng đồng đức tin và văn hóa sắc tộc.
* Góp phần vào một cộng đồng hòa nhập và thân thiện 

Với tư cách là người phối hợp trong việc giáo dục con cái mình, cha mẹ cần:

*  Giúp đở việc học của con em mình tại trường và tại nhà.
* Đóng góp vào cuộc sống của trường theo những cách phản ánh sở thích, kỹ năng, kinh nghiệm 

và năng lực của con em mình để làm như vậy.
* Tôn trọng và hỗ trợ chính sách của trường và các quy định.
* Tôn Tôn trọng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của lãnh đạo trường và giáo viên.
* Truy  cập thông tin và tài nguyên do trường cung cấp để hỗ trợ con em quí vị trong vai trò là nhà 

giáo dục chính cho con em mình.
* Hổ trợ sự hiện diện và đúng giờ của con em họ tại trường.
* Thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản phí và lệ phí một cách kịp thời, tuy nhiên nếu 

gặp khó khăn về tài chính chính, hãy đàm phán vớiHiệu Trưởng để được sắp xếp hợp lý.
* Đóng góp vào một nền văn hoá nơi đảm bảo sự riêng tư và bảo mật.
* Hành động tích cực ủng hộ con cái của họ.
* Đóng góp vào sự phát triển của môi trường khuyến khích sức khỏe cho học sinh, nhân viên và 

cộng đồng trường rộng lớn hơn.
* Nhận thức và hỗ trợ công việc của cơ quan quản lý của trường và các ủy ban liên quan.
* Đẩy mạnh và khuyến khích trách nhiệm tập thể để hỗ trợ về Điều lệ Của Phụ Huynh trong các 

Trường Công Giáo SA.

Trong việc giữ trách nhiệm trong các cộng đồng trường học Công giáo, những người phụ huynh 
lãnh đạo phụ trách:

* Là vai trò gương mẩu trong cộng đồng trường học bằng cách phản ánh các giá trị và đặc tính 
của trường.

* Làm việc hiệu quả với hiệu trưởng, nhân viên và cộng đồng trường rộng lớn hơn.
* Xây dựng và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng.

The federation of Catholic School Parent Communities (SA)
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 THÔNG ĐIỆP CHO PHỤ HUYNH VÀ CÁC GIA ĐÌNH 

 Trong việc lựa chọn nền giáo dục công giáo cho con của mình, quí vị đã chọn môi 
trường giáo dục "hoạt động bởi đức tin Công Giáo và hợp tác với gia đình ... tạo 
cơ hội gặp gỡ cuộc sống đầy đủ, trong mọi khía cạnh cá nhân, tôn giáo, chính trị và 
nền văn hoá Phong Phú “


*  Phụ Chương này dành cho phụ huynh trong các Trường Công Giáo SA thừa 
nhận và cổ võ các vai trò khác nhau của phụ huynh là thành viên không tách rời 
của các cộng đồng trường Công Giáo:


* Phụ Huynh như là những người hợp tác.

* Phụ Huynh như những nhà giáo dục.

* Phụ Huynh như những người đưa ra quyết định.

* Phụ Huynh như những người học cuộc sống lâu dài

* Phu Huynh như những người Ủng hộ

* Phụ Huynh như những Nhà Lãnh Đạo và Gương Mẫu.


Các tuyên bố chủ chốt trong Các Điều Lệ sẽ nắm bắt được những cơ hội và trách 
nhiệm độc đáo đi cùng với các điều này.


* Cha mẹ là người giáo dục đầu tiên và tiếp tục của con họ.

* Tầm quan trọng quan trọng của quan hệ đối tác giữa cha mẹ, gia đình và trường 
học.

* Sự đóng góp mà các bậc phụ huynh làm ra bằng cách định giá sự công nhận của 
các trường Công Giáo và sự biểu hiện của một đặc tính Công Giáo.

* Trách nhiệm chung đối với sự phát triển tinh thần, tình cảm và xã hội của học sinh 
trong các Trường Công Giáo.

* Tầm quan trọng của mối quan hệ làm việc tích cực và xây dựng giữa cha mẹ, gia 
đình và trường học.



� �

� BẢN TIN  THỨ SÁU                           8 THÁNG  CHÍN  2017

How to avoid being swooped by a magpie - Good Living http://www.environment.sa.gov.au/goodliving/posts/2017/08/ma...

1 of 3 4/9/17, 12:45 PM

Đây là khoảng thời gian của năm mà những con chim Magie đã có hiệu lực để bảo vệ chim con của 
chúng. Đây là cách để tránh bị các con chim sà xuống.
Hy vọng rằng bạn đã không bao giờ trải nghiệm khủng khiếp sự tấn công bất ngờ khi có cảm giác không 
khí chạy ngang đầu và rồi một cái gì đó tấn công sau đầu - thường là những cảnh báo duy nhất của một 
cuộc tấn công từ chim én.
Những chú chim chét lừa dối những mối đe dọa đối với những con chim con mới nở của chúng và tin 
tốt lành là các hành vi này của chúng chỉ kéo dài khoảng sáu tuần.
Vậy, bạn có thể làm gì để vượt qua mùa làm tổ của chim mà không bị tổn hại?
Cách tốt nhất để tránh bị chim mổ thì bạn nên  thay đổi tuyến đường của bạn. Các chú chim này chỉ bay 
trong vòng 50 mét từ tổ của chúng vì vậy nên tránh xa các khu vực nếu bạn có thể.

Nếu bạn không thể thay đổi tuyến đường của mình, hãy thử những lời khuyên sau:
• Mang theo chiếc dù mở hoặc đeo kính râm và một chiếc mũ rộng để bảo vệ đầu, cổ và mắt.
• Đi theo nhóm nếu có thể - những con chim thường tập trung vào các cá thể.
• Tránh tiếp xúc mắt với các con chim này.
• Hãy đi chậm, không chạy ngang qua tổ của chúng.
• Đừng vẫy tay hoặc hét vào mặt chim, điều này chỉ xác nhận bạn là một mối đe dọa.
• Nếu bạn đi xe đạp, đi ngang qua hoặc gắn một lá cờ cao hơn đầu của bạn vào mặt sau của chiếc xe đạp 
của bạn.

Mùa của các con 
chim Magpie
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Drop off/pick up car park procedure 
 
SA Police and Salisbury Council will take action against any driver queuing on the road to enter our kiss’n’drop zone.  
 
Cars are able to queue off the roadway using the staff car park prior to entering the kiss ’n’ drop zone.��Please note 
the car park procedure for drop off/pick up:  
 
1. Cars will be permitted to enter the kiss and drop zone via the staff car park using Gate 1 (closest to the 

roundabout on Martins Road).� 
 
2. Cars will then be allowed to drive past the back of the hall and begin queuing in the kiss ‘n’ drop zone.  This will 

mean more cars will have access directly into the school car parks and not create congestion on Shepherdson 
Road.  Please do not queue over the pedestrian walkway. 

 
3. Once your child has been picked up from the kiss ‘n’ drop zone and you are exiting the school through Gate 4, 

you MUST TURN LEFT onto Shepherdson Road allowing for free movement of traffic.  NO RIGHT TURN IS 
PERMITTED.� 

 
4. Parents taking children to Out of School Hours Care in the mornings will need to park in the outside car park and 

use the pedestrian gate (Gate 2). � 
 

We feel that it will allow traffic to move more freely through the school and avoid unnecessary congestion to non-
school traffic along Shepherdson Road. 
	

Thủ tục đậu xe trong Khu Vực Thả/Đón học sinh

Cảnh sát Nam Úc và Hội Đồng Salisbury sẽ có hành động chống lại bất kỳ tài xế nào điều khiển xếp hàng  
trên đường để vào Khu Vực Thả/Đón học sinh của chúng ta. Các xe hơi có thể xếp hàng dọc đường bằng 
cách sử dụngvào lối bãi đậu xe của nhân viên trước khi vào Khu Vực Thả/Đón học sinh

1. Xe hơi được phép vào khu vực kiss’n’drop off zone qua xử dụng lối vào Bãi Đậu Xe của Nhân Viên  
cổng 1 (gần chổ quẹo trên đường Martin).

2.   Sau đó thì  các xe hơi sẽ được lái  qua khỏi phía sau của hội trường và bắt đầu xếp hàng trong khu vực 
      Kiss’n’Drop Off Zone.  Điều này có nghĩa là nhiều xe sẽ có thể lái  trực tiếp vào lối  bãi đậu xe của
      Trường và không gây tắc nghẽn trên đường Shepherdson. Xin đừng xếp hàng trên đường đi bộ.
3.   Một khi con của bạn đã được đón từ  khu vực kiss ’n’ drop off và bạn đang ra khỏi trường thông  qua 
      Cổng số 4, bạn phải rẽ trái vào đường Shepherdson để  cho phép các di chuyển giao dễ dàng. Bạn
      KHÔNG ĐƯỢC QUẸO PHẢI qua đường này khi chưa cho phép.
4.   Cha mẹ đưa trẻ em đến trường để vào Trung Tâm Giữ Trẻ ngoài giờ học vào buổi sáng sẽ cần đậu xe 
     Trong bãi đạu xe phía ngoài trường và xử dụng lối vào dành cho người đi bộ (Cổng 2).

Chúng tôi cảm thấy rằng nó sẽ cho phép lưu thông di chuyển dễ dàng thông qua các trường học và tránh 
không bị tắc nghẽn giao thông cho những xe không vào trường trên đường Shepherdson.
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VẮNG MẶT

Phụ huynh của đứa trẻ vắng mặt tại trường vì bất cứ lý do nào phải thông báo cho nhà trường 
bằng điện thoại qua số. 8250 6616 hoặc email absent@holyfamily.catholic.edu.au. Khi trẻ rời khỏi 
trường trong giờ học, phụ huynh / người chăm sóc phải báo cáo với văn phòng trường và điền 
thông tin vào sổ đăng ký / đăng xuất (nằm trên ipad). Nếu một học sinh vắng mặt hơn 3 ngày, 
phụ huynh phải hoàn thành mẫu đơn “Học Sinh Nghĩ Học / đi học" từ văn phòng trường hay trên 
trang mạng của trường.

Nếu bạn cần gửi email đến các địa điểm / khu vực cụ thể trong trường, xin vui lòng sử dụng các 
địa chỉ được liệt kê dưới đây để gửi tới nhiều người đảm bảo phản hồi và / hoặc theo dõi:

canteen@holyfamily.catholic.edu.au - Canteen
uniformshop@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au - Uniform Shop
info@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au - General (persons receiving will forward as necessary)
ohsc@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au - Out of School Hours Care

mailto:canteen@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:uniformshop@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:info@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:ohsc@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:canteen@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:uniformshop@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:info@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:ohsc@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
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Holy Family Catholic School 

	
Sunday September 3rd  

	
Father’s	Day	Gift	Stall	is	on	
Friday	1st	September	

Children	will	be	able	to		
purchase	gifts	from	$2	to	$5	

~ 	
	WIN a Backpack Gift Pack for Dad 

Buy	online	or	in	the	Office	
	

To	purchase	your	Tickets	online	click	on	the	link.	
Father's	Day	Raffle	Link	to	Website		

Click	on	Father’s	Day	Raffle	along	the	top	of	the	Web	page	
5	Tickets	for	$5	or	12	Tickets	for	$10	

	

	 Holy Family Catholic School 

	
Sunday September 3rd 

	
Father’s	Day	Gift	Stall	is	on	
Friday	1st	September	

Children	will	be	able	to		
purchase	gifts	from	$2	to	$5	

~ 	
WIN a Backpack Gift Pack for Dad 

Buy	online	or	in	the	Office	
	

To	purchase	your	Tickets	online	click	on	the	link.	
Father's	Day	Raffle	Link	to	Website	

Click	on	Father’s	Day	Raffle	along	the	top	of	the	Web	page		
5	Tickets	for	$5	or	12	Tickets	for	$10	

	

Chúc mừng đến người trúng giải sổ số cho ngày Father’s 
Day là Jeskeerat.  Chúng tôi hy vọng cha cô thực sự thích 

thú với tất cả các món quà này..
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That’s it! There’s no need to return paper order
forms or payment receipt details to your school.

Head to scholastic.com.au/LOOP 
             or

Follow these easy steps!

LOOP
LOOP is the Scholastic Book Club 

Linked Online Ordering & Payment platform.

1   Simply grab your child’s Book Club catalogue and either SIGN-IN or REGISTER
your account.  

3   Click on ORDER and enter the item number from the Book Club catalogue.

 Looking for MORE product information? Additional content such as videos and downloads 
are available for select titles. Select your issue and enter the item number to view 
information on titles and some great resources, such as videos and reviews. 

4   All orders are linked directly to the school for submission to Scholastic. Books will still
be delivered to your child’s classroom if you order by the close date. 

It’s easy to order and pay online for your child’s Book Club order 
using your credit card. If your school is not yet in the LOOP, 

speak with your school’s Book Club Organiser.

2   Add your child’s fi rst name and last initial (so the school knows who the book is for),
then select your SCHOOL and your CHILD’S CLASS. 
Note: You can order for multiple children at once if they attend the same school.
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 HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL       

Donations please!
What about a spring clean?  We are happy to take donations 

of new items for the silent auction, main auction and new/
used (2nd hand clothes etc.) items for the garage sale. 

SPRING FAIR UPDATE #2 

Next Casual Clothes Day 
Friday 8 September 
Gold Coin Donation 

Friday 22 September 
Please donate a sealed packet 

of Lollies 
( No Nuts) 

Friday 29 September 
Please donate a plant 

Next Spring Fair Meeting 
Wednesday 13 September at  

6.30pm in staff room 
All welcome 

Pupil Free Day 
Friday 20 October 

OSHC bookings available

This is a great attraction of the 
Fair. We have many stall holders 

exhibiting their wares from craft, 
cooking, jewellery to toys and 

cosmetics.

If you know anyone who may be 
interested in a stall please let 
them know this is happening.

Registration form available from 
www.holyfamily.catholic.edu.au  

RIDE PASSES 
Ride Passes are now for sale for $40 through 
the school office or on the Qkr! app. This pass 
will provide the children with unlimited rides 

during the times of 2-5pm.   
Ride passes must be pre-purchased and are 

available up to Friday 20 October. 
Monster Cars not included 

Sunday 22 October 2017 
11am to 8pm 

Helpers needed... 
Helpers will also be required throughout the day or on Saturday 
21 October to set up the stalls etc., if you can support us with an 
hour or so on either day please let us know by emailing 
info@holyfamily.catholic.edu.au or telephone 8250 6616. 

Sponsorship 
There are various sponsorship opportunities available. What a 
great way to showcase your business and support to the school! 
Should you wish to discuss this matter further, please contact 
the Principal, Kerry White on 8250 6616. 

Chúa Nhật 22 Tháng Mười 
Từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối
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CASUAL DAY Thứ Sáu 8 Tháng Chín - gold coin donation

SPRING FAIR MEETING Thứ Tư 13 Tháng Chín (từ 6:30 tối - chào đón tất cả mọi 
người)

OUTDOOR CLASSROOM DAY Thứ năm 21 Tháng Chín

CASUAL DAY Thứ Sáu 22 Tháng Chín- cho kẹo (xin hàn kỷ lại)

SPRING FAIR MEETING Thứ Tư 27 Tháng Chín (6.30 tối -chào đón tất cả mọi 
người)

CASUAL DAY Thứ Sáu 29 Tháng Chín- dxin cho cây và hạt giống

PUPIL FREE DAY Thứ Sáu 20 Tháng Mười 

PUPIL FREE DAY Thứ Tư 7 Tháng Mười Một
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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
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UNIFORM SHOP
A reminder that Summer uniform is required for Term 4 and is now available. 

Summer Uniform is as follows: 

GIRLS: 
Summer dress; 
Girls Holy Family socks. 

BOYS: 
Holy Family stripe short sleeve shirt; 
Boys black shorts with logo; 
Boys Holy Family socks. 

SPORTS: (Boys and Girls) 
Striped polo shirt; 
Sport shorts with stripe; 
Holy Family sports socks. 

HATS are compulsory in Term 4.

Secondhand Items
Only secondhand uniform items of good quality can be accepted for re-sale.  Any items that are faded, 
patched, strained or damaged in any way will be rejected.

If you have left secondhand items for sale and would like any rejected items returned, please let us know by 
either calling into the uniform shop or  leaving a message in the office.  We will hold these rejected items for 
a short time after which if no contact is made the items will be disposed of.

The sport polo shirts will no longer be accepted for second hand sale.
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NETBALL	CLUB	
We	are	looking	for	under	10	players		

for	next	season.	
If	your	8/9	yo	would	like	to	be	part		

of	a	Netball	team	please	call	
Anne	0432180681	

Or	Hayley	0414914310	
Training	trials	will	start	this	term	&	
Training	and	Games	will	be	held	at	

	
Cnr	Kings	&	Martins	Rds,	Parafield	Gardens	
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Term 3
Term 1 Presenting
Week 1 Leaders
Week 2 R/1EC and 5/6IB
Week 3 3/4MC & 5/6PN
Week 4 3/4SM & 5/6E
Week 5 R/1MS and 5/6MN
Week 6 R/1AM and 6/7NB
Week 7 2DH and 3/4BH
Week 8 2MP and 3/4CM
Week 9 R/1RV and 3/4DP
Week 10 Moon Lantern 

R/1JM and 5/6PA
Term 4

Term 2 Presenting
Week 1 Leaders
Week 2 2RS and 6/7JW
Week 3 2JH and 6/7RG
Week 4 R/1MR and 5/6DE
Week 5 R/1GC and 3/4MJ
Week 6 R/1TB and 3/4KC
Week 7 REQ and support 

classes
Week 8 Carols Night
Week 9 Year 7 Graduation

Assemblies
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FROM THE APRIM
 Tin từ APRIM 

Vào Thứ Hai, ngày 28 Tháng Tám, đó là ngày kỹ niệm 

của vị thánh bảo trợ của Giáo Xứ Salisbury, thánh 

Augustine của Hippo.  

Nhớ Về Thánh Augustine 

 Chúng ta nhớ về cuộc đời và công việc của Thánh 

Augustine. Ông sống từ 354 đến 430. Sự ghi nhớ của 

chúng ta đưa chúng ta trở lại hơn mười lần cuộc đời của 

tòa nhà nhỏ của chúng ta. Augustine là một nhân vật của 

thế giới, trong khi nhà thờ của chúng ta ở Salisbury không 

nổi tiếng. Nhiều khía cạnh của cuộc đời và công việc của 

Augustine đã tiếp tục truyền cảm hứng và gây tranh cãi 

trong nhiều thế kỷ và thậm chí cho đến ngày nay.  

 

Một lý do khiến tên của Augustinô tiếp tục được biết đến 

là vì ông là một nhà văn vĩ đại. Kết quả của Augustine, 

trước khi ông trở thành một giám mục và sau đó trong 

nhiều năm làm giám mục của Hippo ở Bắc Phi, là rất lớn 

và quan trọng. Lời thú tội của ông là một tác phẩm hiện 

đại đáng kinh ngạc. Gần đây,  nhà văn Ða Minh, Aidan 

Nichols, đã viết một nghiên cứu về thần học của Joseph 

Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Nichols 

nói với chúng ta rằng Đức Giáo hoàng Benedict bắt đầu 

những nghiên cứu thần học hơn năm mươi năm trước 

bằng cách nghiên cứu Thánh Augustine. Đức Thánh Cha 

tiếp tục trích dẫn về sứ qua đời của Thánh Augustine. Ảnh 

hưởng của ông vẫn đang được cảm nhận.  

Chúng ta nhớ đến Thánh Augustine như là một nhà văn, 

như một triết gia, mà còn là một Giám Mục trong thời kỳ 

rất khó khăn. Chắc chắn vị thánh của giáo xứ chúng ta 

không phải là một số người không được biết đến, nhưng 

là nhà lãnh đạo tiếp tục qua nhiều thế kỷ để mang lại sức 

sống cho Giáo Hội. Ôi Thánh Augustine, xin cầu nguyện 

cho chúng tôi! 

 

Chương trình Bí Tích 

 

Thứ Bảy, 9 Tháng Chín lúc 4 giờ chiều và Chúa Nhật, 

ngày 10 Tháng Chín lúc 10:15 sáng, sẽ là phiên họp tiếp 

theo của Chương Trình Thánh Thể Saint Matthew. Chủ đề 

là Phụng Vụ và Cầu Nguyện.  

Lễ Phụng Vụ, Cầu Nguyện Buổi Sáng  

Thứ Năm ngày 14 Tháng Chín của  R/1 MR, Lễ Phụng 

vụ lúc 2.30 chiều 

Thứ Năm, 14 Tháng Chín của 3/4KC,  Cầu Nguyện Buổi 

Sáng lúc 9 giờ sáng  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WEEKLY NEWSLETTER OF 
SALISBURY CATHOLIC 

PARISH 

     PARISH VISION: 
A Welcoming Community, 

United in Faith, 
Centred in 

the Eucharist, 
 Which embraces the Spirit 

and Nature of all  
God’s People 

 
 

PARISH CONTACTS: 

 

Parish Business Manager:  
Lyra Angeles 
Phone: 8258 2314  Facsimile:  8281 8287 
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
Fr Roderick O’Brien PP 

  Fr Tran Quang Tong 
  Fr Francis Trinh Van Phat 
  Fr Shibu Jacob msfs 
  Deacon Arturo Jimenea  
  (For emergencies after office hours, 
   please phone 8258 2314, and use    
   the mobile number provided) 

 

Parish Sacrament Program: 
Louise Svensdotter (Coordinator) 
Diane Innes (Pastoral Assistant) 
Sacrament Program direct line:  
8281 9603    salcath3@tpg.com.au 

  

  Parish Faith Formation: 
Joan Young 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 

 

10th10th10th10th    SeptemberSeptemberSeptemberSeptember    2017201720172017    (Year A(Year A(Year A(Year A))))    
    

23rd23rd23rd23rd        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 after Vigil Mass 
 

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

 
Dear parishioners, 

Doing It Tough 
 
All of us have been shocked by rapid increases in the costs of electricity 
and gas. These increases particularly hit families and the elderly on limited 
incomes, as well as the small businesses which employ so many of our 
local workers.  
 
The increase in power costs will, I am sure, affect production of goods and 
services, so that those costs will eventually find their way on to the bills of 
small consumers. This is especially difficult for those who are already 
“doing it tough”, and do not have a money tree in the back yard to harvest 
for those extra dollars. 
 
At this time, we can be very proud of the members of our Conference of the 
Society of St Vincent de Paul, who provide emergency relief and other 
support to families “doing it tough”. We can be very proud of the 
volunteers of Vinnies Van, who continue to provide meals for those in 
need. We can be very proud of our schools where teachers volunteer for the 
breakfast programme for children who do not get breakfast at home. If you 
can support them in practical ways then I invite you to do so. But you can 
also be alert individually to families and elderly people near you. Are your 
neighbours in need? With rising bills, do they need some extra help now 
and again? 
 
We also know that there is more to this question than individual help. We 
also belong to a church with a rich tradition of teaching about social justice. 
We have lots of experience of injustice, even injustice which becomes a set 
part of structures. Do not give up. The very simple method of the Young 
Christian Workers can provide us with a procedure: See, Judge, Act.  First, 
we see the realities of the situation as we live it. Second, we form our 
judgement not just from the media or some noisy commentator. We judge 
the situation according to the practical values of Catholic social teaching. 
And third, we act where we can. Acting alone is a good beginning: but 
acting together empowers us to achieve some good. Young people 
especially can be active in our Young Christian Workers. 
 
Around us, even within our own four walls, there are individuals and 
families “doing it tough”. We are not alone, we can help one another with 
our powerful response. 

 
Fr Roderick [7 September 2017] 

30 August 2017] 

Các giáo dân thân mến, 

Làm việc đó thật khó khăn 

Tất cả chúng ta đã bị sốc bởi sự gia tăng nhanh chóng của chi phí điện và khí đốt. Những gia tăng này đặc 

biệt nhấn mạnh cho các gia đình và những người cao tuổi có thu nhập thấp cũng như các doanh nghiệp 

nhỏ sử dụng và rất nhiều nhân viên tại địa phương chúng ta. 

Việc tăng chi phí năng lượng sẽ chắc chắn ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá và dịch 

 vụ, do đó những chi phí đó cuối cùng sẽ đến với các hóa đơn cho những người tiêu dùng nhỏ. Điều này 

đặc biệt khó khăn đối với những người đã "làm việc đó thật khó khăn" và họ không có cây tiền ở sân sau 

nhà để thu hoạch hầu trả cho những khoản tiền đó. 

Vào lúc này, chúng ta có thể rất tự hào về các thành viên của Hội nhgị  St Vincent de Paul, những người 

cung cấp cứu trợ khẩn cấp và các hỗ trợ khác cho các gia đình "làm việc đó thật khó khăn". Chúng ta có 

thể rất tự hào về các tình nguyện viên của Vinnies Van, người tiếp tục cung cấp bữa ăn cho những người 

có nhu cầu. Chúng ta có thể rất tự hào về các trường học của chúng ta, nơi các giáo viên tình nguyện làm 

chương trình ăn sáng cho trẻ em không được ăn sáng ở nhà. Nếu bạn có thể hỗ trợ chúng theo những 

cách thực tế thì tôi mời bạn hãy làm như vậy. Nhưng bạn cũng có thể để ý cho các gia đình và người cao 

tuổi gần bạn. Có phải những người hàng xóm của bạn cũng đang cần không?  

 Với hóa đơn gia tăng, họ có cần một số trợ giúp thêm không?  

Chúng tôi cũng biết rằng có nhiều những câu hỏi này hơn là giúp đỡ cá nhân. Chúng ta cũng thuộc về một 

nhà thờ có truyền thống phong phú về giảng dạy về công bằng xã hội. Chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm 

về sự bất công, ngay cả sự bất công đã trở thành một phần của cấu trúc. Xin đừng bỏ cuộc. Phương pháp 

rất đơn giản của Thanh niên Cơ Đốc  là có thể cung cấp cho chúng ta một thủ tục: Hãy Xem, Thẩm Định, 

Hành Động. Trước tiên, chúng ta thấy được thực tế của tình huống khi chúng ta sống. Thứ hai, chúng ta 

hình thành sự thẩm định của chúng ta không chỉ từ các phương tiện truyền thông hay một nhà bình luận ồn 

ào. Chúng ta đánh giá tình hình theo các giá trị thực tiễn của giáo huấn xã hội Công Giáo. Và thứ ba, 

chúng ta hành động ở những nơi chúng ta có thể. Hành động một mình là một khởi đầu tốt đẹp: nhưng 

hành động cùng chung với nhau  chúng ta sẽ đạt được một số điều tốt. Những người trẻ tuổi đặc biệt có 

thể hoạt động tích cực trong vòng Cơ đốc nhân trẻ của chúng ta. 

Cha Roderick  (̣ Tháng Chín 2017)

10 Tháng Chín 2017 (Year A) 
23 CHÚA NHẬT THỜI GIAN THÔNG THƯỜNG
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CATHOLIC SCHOOLS MUSIC FESTIVAL 2017 
 

Holy Family Catholic  School Performance : 
Will be  on 

Wednes day 20th September 
Entertainment Centre  

 
 

The 2017 Music Festival will be held at the  
Adelaide Entertainment Centre Arena, 7.30-9.30pm 

 
TICKET SALES: 

Families buy directly from Ticketek through a dedicated link 
available through all sales channels. 

Book at Ticketek outlets, call 13 28 49 or visit www.ticketek.com.au
  

A Reserve: $35.00   B Reserve: $30.00 
School Card: A Reserve seating at B Reserve prices 

(Service & Handling Fees and Delivery Fees may apply / No exchanges or refunds on purchased tickets) 
 

For groups larger than 10, please book through  
Ticketek’s dedicated groups department: 

1300 364 001 or groupbookings@ticketek.com.au  or visit an agency. 
 
 

For special needs bookings please contact Ticketek’s Mobility 
Restricted line on 1300 665 915 or visit an agency. 
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Term 3 Week 7

P&F GROUP 
• Members - Luisa Antoniciello, Allana 

Bressanelli, Cathy Keogh, Betty Mackenzie, 
Janelle Niklaus, Stephen Blick, Melinda 
Hughes, Julie Wasley, Nina Garrick, Amos 
Davies & Serena Kennedy 

• School Reps - Adam Slater & Hong Nguyen 

NEXT P&F MEETING:  
Tuesday 12th Sept at 2pm 

All volunteers &  parents are invited to 
attend the P&F meetings. 

WE WANT YOU 
� Meet other Parents & Friends 
�Support the CAFE 
�Volunteer some spare time to P&F activities 
�Contribute your Ideas 

To get your Catholic police clearance.  
Apply in the Office. 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

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

What’s On in Term 3 
Friday Sept 8th: 

•  8.30am CAFE OPEN 

•  Assembly 2DH & 3/4BH 

•  Casual Day-Gold Coin Donation 

Friday Sept 22nd 

•  Casual Day - Donate a bag of lollies 

•  2.30pm CAFE OPEN  

Friday Sept 29th  (last day of term) 

•  Moon Lantern Festival 

OPEN NEXT 
Friday 8th September at 8.30am 

Assembly for 2DH & 3/4BH 

Please come in for a hot Tea or Coffee 
while you wait. (We do Take Away)

The Parent Cafe
(Located next door to the resource center)

A great place to wait for your children, catch 
up with other parents and have a cuppa in 

warmth and comfort.
Nut Free Cakes & Biscuits are welcomed to 

share with a hot tea or coffee
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VÀI THÔNG TIN 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;

• Trường xonglúc 3 giờ chiều, nếu quí vị KHÔNG THỂ đón con em mình lúc 3.10pm, thì họ cần 
vào trung tâm giữ trẻ 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.

Máy Tính Xách Tay
Máy tính xách tay là một công cụ tuyệt vời cho học sinh. Đây là một số mẹo để chăm sóc chúng:

Không để thức ăn hoặc đồ uống gần máy tính xách tay;
Giữ trong một khu vực an toàn và khô;
Sử dụng trong khu vực khô (nghĩa là không gần bồn rửa hoặc khu vực có nước);
Không chạy hoặc đi bộ với máy tính xách tay ở vị trí mở;
Không chạy khi đang cầm máy tính xách tay;
Luôn đảm bảo rằng vỏ bảo vệ của máy luôn được bao bọc 
và không thay đổi.

Cảm ơn quí vị và xin vui hưởng.
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Chúng tôi đang bắt đầu một chương trình khác của "Seasons for Growth" trong học kỳ này. Đây là một 
chương trình dành cho trẻ em đang phải đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống. Đây là một nhóm hỗ 
trợ với những người khác đã thay đổi cuộc sống của họ. Khóa học so sánh sự thay đổi với Các Mùa và giúp 
học sinh xác định và rút ra những điểm mạnh của mình. Nhóm sẽ họp hàng tuần trong suốt thời gian học 9 
tuần (mỗi buổi 50 phút). Nếu bạn muốn con mình tham gia chương trình này, hãy liên hệ với giáo viên của 
con bạn hoặc Emma Finos.

Để biết thêm thông tin về khóa học, vui lòng liên hệ với Emma Finos tại trường.

Trân trọng

Emma Finos

8250 6616

Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au

mailto:Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au
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Thứ Bảy Theme Roller-Skating Disco 
Thứ Bảy 9 Tháng Chín, 2017

Đề tài: Aussie Outback

Thời gian: 6 giờ chiều - 9.30 tối

Top 40 music và có Trúng Giải cho Hóa Trang Đẹp

Fluoro Disco cho những người khuyết tật!

Fluoro Discocho những người khuyết tật!!

Thứ Sáu 20 Tháng Mười, từ 6:30 chiều - 8:30 tối

$8.50 cho một người  (Phụ Huynh.Người Chăm Sóc 
không tính tiền)
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Little Athletics caters for children from ages 3 to 16 of all 
abilities with a focus on individual improvement and fun

COME & TRY

8:30am Saturday Sept. 23rd 2017

Creaser Park - Lavender Drive, 
Parafield Gardens SA

For more information:For more information:
www.salisburylittleathletics.com.au

Email: president@salisburylittleathletics.com.au

Phone: Shannon (President) 0419 032 598
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Credit Union SA prides itself on helping South Australians do more 
with their money.  So if you’d like to do more for you and your school, 
call the School Community Rewards team today on 8202 7657.

Lending criteria, conditions, home loan package fee (currently $395 pa) and other fees apply. Interest rate is current as at 25/8/2017 and is subject to change.  1This rate is available for owner occupied loans where $150,000 or more of the amount 
is refinanced from another financial institution to Credit Union SA and where the Loan to Value Ratio (LVR) is 70% or less. This offer is limited and may be withdrawn at any time. 2 Average standard variable rate used was current as at 22/08/17 and 
sourced from the Canstar comparison website at https://www.canstar.com.au/home-loans/.    All members of the school community must consider their own circumstances and obtain their own advice before joining School Community Rewards. 
The school takes no responsibility for any advice or product provided by Credit Union SA Ltd.   Credit Union SA Ltd ABN 36 087 651 232, AFSL/Australian Credit Licence 241066, 400 King William Street, Adelaide SA 5000 170828 _refi

How much you could save over 25 years, 
if you refinance a $250,000 loan with 
Credit Union SA?  Let’s compare:

Do you want to  
do more with  
your money?

This scenario is based on a principal and interest loan of $250,000 over 25 years, comparing a 3.79% 
pa rate including a $395 annual fee, with 5.22% pa standard variable rate with no annual fee.

With Credit Union SA...

YOU'LL SAVE  
$51,000

Stick with their rate, and you'll...

PAY AN EXTRA  
$51,000

Home Loan Refinance Offer 
Variable Home Loan Package 
3.79%pa1

Ongoing monthly repayments 
$1,323.69

Total repayments 
$397,109.00

Big 4 Banks  
Average standard variable rate 
5.22%pa2

Ongoing monthly repayments 
$1,493.70

Total repayments 
$448,109.34

Find out more at  
creditunionsa.com.au/ 
scr-families


