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

Xin vui lòng mua vòng đeo tay Spring Fair Rides 
Pass cho con em mình .... $ 40 cho ba giờ rides 
không giới hạn. Chỉ có bán vào tuần này ...... 
KHÔNG có sẵn trong ngày. 

CẬP NHẬT VỀ TRUNG TÂM ELC  
Xin lưu ý rằng kế hoạch cho ELC đã được sửa đổi 
để phục vụ cho 80 em từ 3-5 tuổi tại một thời điểm. 
Giờ đây dự kiến rằng ELC sẽ mở cửa vào năm 
2018. Biểu hiện của quyền lợi cho việc ghi danh sẽ 
được gọi ngay khi bắt đầucho Ngày mở cửa. 

VIỆC HỌC HỎI TẠI HOLY FAMILY 
Thứ Sáu này là một ngày rất buồn đối với phía Bắc 
Adelaide khi  Nhà Máy Holden đóng cửa. Chúng ta 
nhớ đến những gia đình này những người đang bị 
chấn động và  u sầu. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm 
cho những khởi đầu mới ... chúng ta sẽ cần những 
cách nghĩ mới, điều này sẽ đưa cho chúng ta những 
hướng đi mới bền vững và xây dựng cộng đồng. Khi 
tôi nhìn vào đặc điểm của người học tại Holy Family, 
tôi lạc quan mà hông bi quan về tương lai. 

Học sinh tại Holy Family đang hoạt động ở mức cao 
hơn 11% so với Mức trung bình của Tiểu Bang về 
Nhận thức và các dữ liệu cho thấy mức độ cao trong 
hạnh phúc và sự kết nối. Con của chúng ta hiển thị 
một Khối lượng học tập cân bằng như bạn thấy trong 
biểu đồ. Họ có một cảm giác cao hơn về Thuộc tính 
và cấp độ cấp tính của sự Sáng tạo, Hy vọng và 
Tuân Thủ và Hợp tác. 

Tương lai của nền giáo dục và kinh tế là khả năng 
cho học sinh và công nhân có khả năng làm việc 
thành công với người khác. Điều này sẽ chỉ xảy ra 
nếu mọi người cảm thấy tốt và an toàn trong mối 
quan hệ của họ. 

BUỔI TRÌNH BÀY CỦA DIWALI 
Cảm ơn rất nhiều đến cô Moise và thầy De Palma, 
những người đã hỗ trợ những đứa trẻ tài năng của 
chúng ta hát và nhảy theo cách của họ dù hội ngày 
hôm nay và nhắc nhở chúng ta rằng Diwali là thời 

điểm khởi đầu mới và thời kỳ dồi dào đang đến 

Tôi mong được gặp quí vị tại Spring Fair ở đây vào 
ngày chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG
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Chúa Nhật 22 Tháng Mười 

Chào Đón Mọi Người 

Vào Cửa TỰ DO 

Rides, Raffle, Auctions, Crafts, 
Food, Music, Fireworks & more

2017
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SPRING FAIR MAP
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Dear Parents/Community Members of Holy Family 

 
RE:  Invitation to Complete Online Questionnaire 
 

Kerry White is undergoing a cumulative appraisal of his leadership as he comes to 
a significant point in his time as substantive Principal at Holy Family.  

I am responsible for oversight of this process and I am extending an invitation for 
parents and community members of the school to be involved. I am being assisted 
in the appraisal process by panel members: Todd Murfitt, Principal, St John the 
Baptist School, Plympton and Craig Fosdike, Principal, St Martin de Porres School, 
Sheidow Park. 

It is Kerry’s desire to make this process open to all who should wish to contribute 
and he is very keen for everyone to have a voice in this appraisal. 

To contribute to this appraisal you are invited to complete an online questionnaire 
available to you on the following link: Kerry White Cumulative Appraisal. The survey 
closes on Wednesday 1 November at 8:00am. Please be assured that the 
information you share will be treated in strict confidence.  No individuals or their 
responses will be identified and only summary information will be shared with Kerry.  

Kerry would really appreciate your support with this process. It aims to celebrate his 
work so far, as well as to offer the opportunity for community feedback of any 
nature for him to reflect upon as he continues to exercise his leadership. 

Thank you in anticipation of your contribution. 

Yours faithfully 

 

 

 
Mark Corrigan 
Principal Consultant/Panel Chair 
19 October 2017 

RE: Xin Mời Hoàn Thành về Các Câu Hỏi Trực Tuyến 
 
Ông Kerry White đang trải qua một cuộc thẩm định tích lũy về sự lãnh đạo của ông khi ông đang 
đến một thời điểm quan trọng trong thời gian ông là hiệu trưởng chính của Trường Holy Family.

Tôi chịu trách nhiệm giám sát quá trình này và tôi xin mở rộng mời quí phụ huynh và các thành 
viên cộng đồng của trường tham gia. Tôi được trợ giúp trong quá trình thẩm định bởi các thành 
viên  của  ban  hội  thẩm: Todd  Murfitt,  Hiệu  trưởng,  Trường  John  Baptist,  Plympton  và  Craig 
Fosdike, Hiệu trưởng, Trường St Martin de Porres, Sheidow Park.
 
Đây là mong muốn của Kerry để làm cho quá trình này mở ra cho tất cả những ai muốn đóng góp 
và ông rất quan tâm đến tất cả mọi người để có một tiếng nói trong thẩm định này.
 
Để đóng góp cho cuộc thẩm định này, quí vị được mời hoàn thành một bảng câu hỏi trực tuyến có 
sẵn cho bạn trên liên kết sau: Thẩm định tích lũy về Kerry White. Cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 
Thứ Tư, 1 Tháng Mười Một  lúc 8 giờ sáng. Hãy yên tâm rằng thông tin quí vị chia sẻ sẽ được bảo 
mật. Không có cá nhân hoặc phản hồi nào  được xác định và một thông tin tóm tắt sẽ được chia sẻ 
với Kerry. 
Kerry thực sự đánh giá cao sự hỗ trợ của quí vị trong quá trình này. Nó nhằm mục đích để mừng 
những công việc của ông đã làm cho đến hôm nay, cũng như để cung cấp cơ hội cho phản hồi của 
cộng đồng của bất kỳ tính chất nào cho ông để suy nghĩ khi ông tiếp tục thực hiện vai trò lãnh đạo 
của mình. 
 
Cảm ơn và mong đợi các đóng góp của quí vị. 

Trân trọng 
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CLASS PLACEMENT 2018 
 

If you have any considerations for your child’s placement in a class for 2018 please 
complete the form below and return to the front office or by email to 

info@holyfamily.catholic.edu.au by 10 November 2017. 
 

Please note that requests for particular teachers cannot be accepted. 
 

While we cannot guarantee to accommodate all requests, the school does value your 
input and all information provided will be carefully considered when making our 

decisions for the 2018 classes. 
 

Student Name: ________________________________________________________ 
 
Class:  __________________________________ 
 
Details: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parent Name:  ________________________________________________________ 
 
 
Parent Signature:  _____________________________________________________ 

XẾP LỚP CHO HỌC SINH NĂM 2018 
 

Nếu quí vị có bất kỳ cân nhắc nào về vị trí lớp của con mình trong cho năm 2018, xin 
vui lòng điền vào mẫu dưới đây và trả lại văn phòng trường hoặc gởi email tới: 
info@holyfamily.catholic.edu.au  trước ngày 10 Tháng Mười Một năm 2017. 
Xin lưu ý rằng yêu cầu đặc biệt về giáo viên thì không thể được chấp nhận. 

Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo đáp ứng được tất cả các yêu cầu của quí vị, nhưng 
nhà trường trường luôn đánh giá cao những ý kiến của quí vị và tất cả thông tin cung 

cấp sẽ được xem xét cẩn thận khi đưa ra quyết định cho các lớp học năm 2018. 

Tên Học Sinh: __________________________________________ 

Lớp  __________________________________ 

Chi Tiết: ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Tên Phụ Huynh: ________________________________________ 

Chữ ký Phụ Huynh: ________________________ 
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Holy Family students only 
                               


FRIDAY NOVEMBER 3rd 

Receptions - Year 2 at 6pm - 7pm 

Year 3 - 7 at 7.15pm - 8.30pm 

$5 Entry 
Includes drink & snack 

Drinks and snacks available for purchase  
    

    

                    Parent    Open 

Holy Family students only 
                               


FRIDAY NOVEMBER 3rd 

Receptions - Year 2 at 6pm - 7pm 

Year 3 - 7 at 7.15pm - 8.30pm 

$5 Entry 
Includes drink & snack 

Drinks and snacks available for purchase 

                 Parent Open

Chỉ dành cho Học Sinh Holy Family 

THỨ SÁU 3 THÁNG MƯỜI MỘT 
Receptions - Lớp 2 từ 6 giờ chiều - 7 giờ tối 

Lớp 3 - 7 từ 7:15 tối - 8:30 tối 

Vé vào cửa $5 

Thính luôn Nước & Thức ăn chơi 

Nếu muốn mua thêm nước và thức ăn chơi nhẹ cũng có sẳn.
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CHO THẤY VÀ THUẬT LẠI
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Ngày Học 
Ngoài trời



� �

� BẢN TIN  THỨ SÁU                           20 THÁNG  MƯỜI  2017

Ngày Học 
Ngoài Trờ
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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC
Lời nhắc nhở rằng học sinh cần phải mặc Đồng Phục Mùa Hè cho Học Kỳ 4 và hiện đang có bán.

Đồng Phục Mùa Hè như sau: 

NỮ: 
Áo đầm mùa hè; 
Vớ nữ của Holy Family. 

NAM: 
Áo sơ mi sọc tay ngắn của Holy Family 
Quần short có dấu hiệu trường; 
Vớ nam của Holy Family. 

THỂ THAO (Nam & Nữ) 
Áo thun sọc của Holy Family; 
Quần thể thao ngắn của Trường 
Vớ thể thao của Trường. 

NÓN BẮT BUỘC CHO HỌC KỲ 4

Mở Cửa trong 
holidays 

Thứ Năm 
12 Tháng Mười 

ĐỒNG PHỤC CŨ

Chỉ những đồ đồng phục cũ có chất lượng tốt mới có thể được chấp nhận để bán lại. Bất kỳ vật phẩm nào 
bị mờ, vá, bị căng hoặc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị từ chối.

Nếu quí vị đã bỏ đồ đạc cũ để bán và muốn lấy lại bất kỳ mặt hàng nào khibị từ chối, xin vui lòng cho 
chúng tôi biết bằng cách gọi điện thoại vào cửa hàng đồng phục hoặc để lại tin nhắn trong văn phòng. Chúng 
tôi sẽ giữ các vật phẩm bị từ chối trong một thời gian ngắn sau đó nếu không có liên lạc được thì các vật 
dụng sẽ được hủy bỏ.

Áo thun thể thao sẽ không còn được chấp nhận để bán như đồng phục cũ.
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PUPIL FREE DAY Thứ Sáu 20 Tháng Mười

SPRING FAIR Chúa Nhật 22 Tháng Mười - Chào đón mọi người

DISCO Thứ Sáu 3 Tháng Mười Một ( Lớp R-2: từ 6 giờ chiều -7 
giờ tối, Lớp 3-7: từ 7:15.tối -  8.30 tối)

PUPIL FREE DAY TThứ Ba 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

Nhóm Chơi  (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 4
Học Kỳ 4 Trình Bày
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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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.

Laptops
Máy tính xách tay là một công cụ tuyệt vời cho học sinh. Dưới đây là 
một số mẹo để chăm sóc chúng:
• Đừng ăn hay uống gần laptop;
• Giữ cẩn thận trong các khu vực an toàn;
• Để trong các nưi khô (ví dụ đừng để gần bồn rửa chén);
• Đừng đi bộ với laptop đang mở.
• Đừng chạy khi đang cầm laptop;
• Luơn luơn phải để vỏ bảo và đừng phá hủy nó.

Cảm ơn nhiều.
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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 

 

22nd22nd22nd22nd    October 2017October 2017October 2017October 2017    (Year A(Year A(Year A(Year A))))    
    

WORLD WORLD WORLD WORLD MISSION  SUNDAYMISSION  SUNDAYMISSION  SUNDAYMISSION  SUNDAY    
    

22229999thththth        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 

 

NAME YOUR LIMITS… 

Dear Friends,  
 

 See if these scenarios are familiar… “The neighbour who asks if you can keep an 
eye on her child one evening and then drops her child around every evening…without 
asking, -when you say NO you are branded an inconsiderate neighbour.” 
…” The office colleague who gets angry because he made plans, assumed you would do a 
task for him, and then is surprised when you say NO.”  
… “The friend who loves telling you who you should be and gets mad at you when you 
won’t follow her advice, even though it may not be in your best interests or you’re not 
ready.” 
 

 In order to have healthy, life-giving relationships with anyone, we have to 
continually pay attention to boundaries.  Very often we are not able to set boundaries in our  
relationships, because we think it is not nice or feel guilty to say ‘NO’. Look at the life of 
Jesus. Jesus in his humanity had personal needs that he put priority on — sometimes 
even over the needs of others — and he did so without feeling guilty. Primarily his 
personal time had to do with separating himself from people to be alone with God, who 
he called “Abba” (Dad). Jesus lived in a rhythm of life that not only kept him free from 
burn out, but far beyond that it kept him full of God, and therefore ready and able to be 
compassionate and generous in his response to people, their needs, interruptions, and 
crisis situations. He ate healthy foods, got the sleep he needed and even took naps, took 
time to relax. (Mt 4/6-7; Mt.26/20; Lk5/15-16, John 12/2). 
 

 Our homes are the sacred places set apart for us to establish and develop our 
family. When couples get married, they are establishing a new family and they must 
determine what their sacred space looks and feels like. Boundary lines must be established 
with friends and family. Unfortunately, healthy relationships with family can be the most 
challenging to establish and form. If someone is causing a disruption in this, perhaps the 
boundary lines need to be evaluated or even established.  
 

 Recently a couple shared with me an experience with their daughter.  Just before 
her wedding this daughter, informed her family that ‘she and her new husband would not be 
joining either family on major holidays. It was important for them to be together, possibly 
travel, or establish their own family traditions.’ While this was very painful, for the parents, it 
was the choice of their children and the couple was so thankful to know this in advance so 
they could prepare themselves for the upcoming holidays. We need to be able to 
Communicate our boundaries with people. Be sure to inform each other what your choices 
are to avoid problems down the road.  The biggest gift we can give in any relationship is the 
freedom to establish beautiful boundaries. 
 
May the boundaries we set enable all of us to build beautiful relationships 
 
Wishing you God’s best, 
 

 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs 
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CHÚA NHẬT 29 THÁNG MƯỜI NGÀY 

TRUYỀN GIÁO THẾ GIỚI


kỂ TÊN GIỚI HẠN CỦA BẠN ...

Hãy xem liệu những tình huống này có quen thuộc không... "Người hàng xóm hỏi bạn có thể 

trông chừng con của họvào một buổi tối và sau đó thả con vào mỗi buổi tối ... mà không hỏi, 

bạn" khi bạn nói KHÔNG, thì bạn là một người hàng xóm không suy nghĩ . "

... "Đồng nghiệp văn phòng tức giận vì anh ta lên kế hoạch, nghĩ bạn sẽ làm một công việc cho 

anh, và sau đó ngạc nhiên khi bạn nói KHÔNG."

... "Người bạn thích  nói với bạn rằng bạn là ai và trở nên nổi giận với bạn khi bạn không làm 

theo lời khuyên của họ mặc dù nó có thể không phù hợp với bạn hoặc bạn chưa sẵn sàng."

Để có mối quan hệ tốt đẹp với nhau, hãy liên tục quan tâm đến các ranh giới. Rất thường 

chúng ta không thể thiết lập ranh giới trong mối quan hệ của chúng ta, bởi vì chúng ta nghĩ rằng 

nó không phải là tốt đẹp hoặc cảm thấy có lỗi khi nói ‘KHÔNG' với người khác. Hãy nhìn cuộc 

đời của Chúa Jêsus.

Nhà của chúng ta là  nơi thiêng liêng được thiết lập để chúng tôi thiết lập và phát triển gia đình 

của chúng ta Khi các cặp kết hôn, họ đang thiết lập một gia đình mới và họ phải xác định xem 

không gian thiêng liêng của họ trông như thế nào và cảm thấy như thế nào. Đường ranh giới 

phải được thiết lập với bạn bè và gia đình. Thật không may, các mối quan hệ lành mạnh với gia 

đình có thể là khó khăn nhất để thành lập và hình thành. Nếu ai đó đang gây ra sự gián đoạn 

trong vấn đề này, có lẽ những đường ranh giới cần phải được đánh giá hoặc thậm chí được 

thiết lập.

Gần đây một cặp vợ chồng chia sẻ với tôi một kinh nghiệm với con gái họ. Ngay trước khi 

cưới cô con gái này, cô thông báo cho gia đình biết rằng 'cô và người chồng mới cưới của cô sẽ 

không gia nhập gia đình trong những ngày lễ lớn. Điều quan trọng là họ có thể cùng nhau, có 

thể đi du lịch, hoặc thiết lập truyền thống gia đình của họ "Mặc dù điều này rất đau đớn, đối 

với cha mẹ, đó là sự lựa chọn của con cái họ và họ rất biết ơn để biết điều này trước để họ có 

thể chuẩn bị cho những ngày nghỉ sắp tới. Chúng ta cần có khả năng Truyền đạt ranh giới của 

chúng ta với mọi người. Hãy chắc chắn để thông báo cho nhau những lựa chọn của mình là để 

tránh những vấn đề không tốt. Món quà lớn nhất chúng ta có thể đưa ra trong bất kỳ mối quan 

hệ nào là tự do thiết lập ranh giới đẹp.

Mong ranh giới chúng ta thiết lập cho phép tất cả chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

 Chúc Chúc ban thêm ơn tốt nhất rên quí vị

 Cha  Shibu Jacob Msfs
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