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

Xin chúc mừng đến cộng đồng tuyệt vời vì sự 
hiếu khách của chúng ta đối với cộng đồng Bắc 
Adelaide cho một số chương trình giải trí và các 
thức ăn tuyệt vời tại Hội Xuân Hàng Năm vào 
Chúa Nhật 21 Tháng Mười. Sự kiện này là một 
sự trưng bày và kỷ niệm những gì chúng ta cung 
cấp cho thế giới tại địa phương và trên toàn cầu. 
Xin chúc mừng tất cả những người đã đóng góp 
bằng bất kỳ cách nào cho sự kiện kỳ diệu này. 

*  Công chúng rất thích chuyến đi tham quan 
của họ tại Trung Tâm Học Tập Mầm Non mới. 
*  Trang trại cá và trang trại Thủy Sản đã được 
hưởng ứng thích thú bởi  rất nhiều bạn trẻ và 
người lớn. 

Chúng ta đã đạt được từng mục tiêu cốt lõi của 
mình xung quanh việc giải trí cộng đồng địa 
phương và kỷ niệm sự đa dạng và nhiều tài 
năng của chúng ta. 

Chang ta có rất nhiều điều để đích thân biết ơn 
và nhiều niềm vui trong những món quà của 
những người khác được chia sẻ với cộng đồng. 

"Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì 
Nước Thiên Đàng thuộc về họ.  

Phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi. 
Phước cho người khiêm nhu, vì sẽ được thừa 

hưởng đất.  
Phước cho người đói khát sự công chính, vì sẽ 

được no đủ. 
 Phước cho người đầy lòng thương, vì sẽ được 

thương xót.  
Phước cho người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy 

Đức Chúa Trời. 
 Phước cho người hòa giải, vì sẽ được gọi là 

con cái Đức Chúa Trời.  
Phước cho người vì sự công chính mà bị bắt 

bớ, vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.  

Phước cho các con khi bị người ta mắng nhiếc, 
ngược đãi và vu cáo đủ điều ác vì cớ Ta.  

Hãy hân hoan, mừng rỡ, các con sẽ được trọng 
thưởng ở trên trời vì người ta cũng đã bắt bớ 
các tiên tri của Chúa trước các con như thế. 

ĐỂ ĐƯỢC AN TOÀN DƯỚI ÁNH NẮNG MẶT 
TRỜI, XIN ĐEM NÓN CHỐNG NẮNG CHO 
CON EM QUÍ VI 

Hãy đảm bảo rằng con em quí vị được đội mũ 
chống nắng an toàn khi đến trường để bảo vệ 
mình. Nếu con quí vị mất nón, hãy yêu cầu họ 
kiểm tra tại Văn Phòng Dành Cho Học Sinh.  
Giáo viên lớp sẽ cung cấp kem chống nắng mỗi 
ngày tại cửa lớp học. Nếu họ nhận thấy rằng 
con em quí vị không có mũ, họ sẽ thông báo cho 
quí vị. Nếu trẻ em được nhìn thấy trong sân mà 
không có mũ, chúng sẽ được hướng dẫn đến 
các khu vực có bóng râm. 

Trân trọng, 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Sukhi và Kushi sau mùa thi Tennis SA Winter Pennant Season (cho cuộc thi của họ)

Sukhi được xếp hạng thứ 3 trong độ tuổi của mình trên toàn quốc và Kushi hiện đang xếp hạng 37 cho 
nhóm tuổi của mình ở Úc. Các em hiện đang luyện tập với Tennis SA trong một chương trình của tiểu bang. 
Các em đã đi đến Bendigo vào tuần sau đó để tham gia một giải đấu và  vào tháng tới các em sẽ đi Pakistan 
để thi đấu trong một giải đấu quốc tế với ITF.

Mọi người tại Holy Family gởi những lời chúc may mắn nhất đến cho các em.

CHO THẤY VÀ NÓI



� �

� THỨ SÁU, 2 THÁNG MƯỜI MỘT 2018

Olivia đã thi đấu tại 
một cuộc thi mang 

tên Kar. Cô ấy đứng 
đầu vị trí thứ hai về 
cơ bản trong hạng 
mục nhạc hip hop 

của mình.
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Thành Tích
Tôi nhận được thư từ SACA  cho biết kết quả trong cuộc thi Blast Cricket vào học kỳ 1 mà 
các nữ sinh chúng ta đã đạt được , thì các em sẽ được gia nhập vào cuộc thi Chung Kết 
Tiểu Bang được tổ chức tại Adelaide Oval vào Thứ Ba ngày 20 Tháng Mười Một. 

Đây là một thành tựu to lớn từ nhóm các nữ sinh của chúng ta mà các em chưa bao giờ 
chơi cricket trước đó - cho thấy rằng với một chút can đảm, quyết tâm và sẵn sàng thì 
mọi thứ đều có thể xảy ra. 

Nicholas Bartold 
Giáo viên Lớp 6/7
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Do you find the minutes in the day go too quickly and you simply don’t have enough 

time for yourself? Well join us for a morning of fun and engaging hands on activities 

that allow you time to think about strategies to appreciate the positive aspects in 

your life. We will be guided by information and activities from Positive Education 

and discuss the type of language and activities used by staff and students at Holy 

Family. Some activities and topics covered will include: 
 

• Having gratitude for everyday events 

• Being mindful and present 

• Taking care of yourself 

• Looking for positive specks of gold (even in the most 

challenging of days!) 

• Information about Positive Education  

• Growth and fixed mindset  

• Notion of flow and flourish 

• Recognising Character Strengths in yourself and those around you 

 

This exciting Holy Family workshop will help you in communicating with your child 

and most importantly give you the time you deserve to think about yourself and 

your relationships.   
 

Time: 9am – 11:30am (including complimentary breakfast and morning tea)  

Date: Wednesday Week 5 (14th November) 

 

For catering purposes please, RSVP and for 

any questions please contact 

emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au  

or at the office on 82506616. Numbers are 

limited so get in quick! 

Positive 
Parenting 
Workshop

Bạn có thấy số phút trong ngày trôi quá nhanh và bạn không có 
đủ thời gian cho bản thân? Hãy tham gia cùng chúng tôi để có 
một buổi sáng vui vẻ và hấp dẫn với các hoạt động cho phép 
bạn có thời gian suy nghĩ về các chiến lược đánh giá cao các 
khía cạnh tích cực trong cuộc sống của bạn. Chúng tôi sẽ  
hướng dẫn bởi các thông tin và các hoạt động từ Giáo Dục Tích 
Cực và thảo luận về loại ngôn ngữ và hoạt động được sử dụng 
bởi nhân viên và học sinh tại Holy Family. Một số hoạt động và 
chủ đề được đề cập sẽ bao gồm:
• Có lòng biết ơn đối với các sự kiện hàng ngày  
• Lưu tâm và hiện diện 
• Chăm sóc bản thân 
• Tìm kiếm những đốm vàng tích cực (ngay cả trong 
những ngày khó khăn nhất!)  
• Thông tin về giáo dục tích cực 
• Tư duy tăng trưởng và cố định 
• Khái niệm của dòng chảy và sự phát triển

• Nhận biết các điểm mạnh của nhân vật trong bản 
thân và những người xung quanh bạn  

Hội thảo thú vị của Holy Family sẽ giúp bạn giao tiếp với 
con bạn và quan trọng nhất là cho bạn thời gian bạn xứng 
đáng để suy nghĩ về bản thân và mối quan hệ của bạn. 
 
Thời gian: 9 giờ sáng - 11:30 sáng (bao gồm bữa sáng 
miễn phí và trà buổi sáng) 
Ngày: Thứ Tư,  Tuần 5 (ngày 14 Tháng Mười Một) 

Vì mục đích vui lòng phục vụ , nếu quí vị 
có  bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với 
emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au 
hoặc tại văn phòng trên 82506616. Con số 
có giới hạn nên xin hãy nhanh chóng!
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Male Formal Summer 
Short Sleeve HF striped shirt

Black shorts with HF logo
Black HF socks

Sports Summer 
Male and Female 

Striped HF polo shirt
Black Sport shorts with stripe
White HF sports ankle socks

Female Formal Summer 
Holy Family Summer Dress

White HF ankle socks

Trong Học 
Kỳ 4

Đồng phục 
mùa hè phải 
được mặc 

Giờ Mở Cửa 
Thứ Hai - 8:30 sáng  - 9:30 sáng

Thứ Tư - 2:30 chiều - 3:30 chiều

Thứ Năm - 8:30 sáng - 9:30 sáng

Đồng phục cũ

Đồng phục cũ được chấp nhận để bán trong Cửa hàng Đồng phục. Chúng tôi 
không thể chấp nhận bán dùm các mặt hàng bị rách, bị đánh dấu, bị mờ hoặc bị 
nhuộm màu.

Các mặt hàng không được chấp nhận để bán sẽ được cho hoặc hủy bỏ.

Tất cả đồng phục cũ nhận trả bằng TIỀN MẶT.

ĐỒNG PHỤC MÙA HÈ
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Cắm Trại của Lớp 5HN & 5DP Thứ Tư 7 đến Thứ Sáu 9 Tháng Mười Một

Transition Thứ Tư 28 Tháng Mười Một(9 đến 10 giờ sáng)

Thánh Lễ Cuối Năm Thứ Năm 29 Tháng Mười Một

Volunteers’ Morning Tea Thứ Ba 4 Tháng Mười Hai

Transition Thứ Tư 5 Tháng Mười Hai (từ 9 đến 11:30 sáng)

Ca Nhạc Giáng Sinh Thứ Sáu 7 Tháng Mười Hai

Assembly - Lễ Ra Trường của  6/7 Thứ Năm 13 Tháng Mười Hai

HỌC SINH ĐƯỢC NGHĨ Thứ Sáu 14 Tháng Mười Hai
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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

Nhóm Chơi tại Holy Family

Mỗi Thứ Năm từ 9 đến 11 Giờ Sáng, chào đón tất cả mọi người 

Đến và tham gia cùng chúng tôi để kết bạn, khám phá, thử nghiệm, làm vườn, nấu ăn và sáng tạo

Điện thoại: 82506616 Email: kelly.jphnston@holyfamily.catholic.edu.au
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Trình Bày Sinh Hoạt 

Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày

Tuần 1 Ban Lãnh Đạo
Tuần 2 3MS & 5HN
Tuần 3 2SB & 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 các 

Lớp 6/7
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TIN TỪ APRIM
Thứ Năm và Thứ Sáu này, chúng ta kỷ niệm hai ngày lễ đặc 
biệt trong lịch Giáo Hội Công giáo. 
 
All Saints Day (Ngày Của Tất Cả Các Thánh)  (ngày 1 Tháng 
Mười Một) 
 
Lễ của tất cả các Thánh được cử hành bởi các Kitô hữu 
Công Giáo để kỷ niệm tất cả các vị thánh và liệt sĩ mà chúng 
ta  biết và chưa biết của đức tin Kitô Giáo.  
 
All Souls Day (Ngày Của Cả Các Linh Hồn) (ngày 2 Tháng 11)  
Truyền thống kỷ niệm những người đã chết và cầu nguyện 
cho lối vào thiên đường kéo dài trở lại thế kỷ thứ bảy.  
 
Đức Giáo Hoàng Benedict XV (1914-22) kinh hoàng bởi số 
người chết trong Thế Chiến thứ nhất, và ý thức được thực tế 
rằng nhiều người đã chết không có cơ hội nhận Bí Tích được 
gọi là Extreme Unction, (bây giờ gọi là sự xức dầu cho các 
Bệnh tật) đã thay đổi ngày Lễ nà. Ngài đã cho phép vào ngày 
10 Tháng Tám năm 1915 để kỷ niệm ba đại lễ cho Ngày Linh 
Hồn. 
 
Ngày của Tất Cả Các Linh Hồn cho chúng ta cơ hội để cầu 
nguyện cho tất cả những người đã qua đời không chỉ gia đình 
và bạn bè của họ.  
 
Các Thánh Lễ 
 
Thứ Năm, 8 Tháng Mười Một, lúc 9 
giờ sáng, cầu nguyện buổi sáng của 
Lớp 6 / 7NB, trong Lớp học. 
 
Thứ Năm, 8 Tháng Mười Một,lúc 9 
giờ sáng, Lễ Phụng vụ, của Lớp 
4RG, trong Lớp học. 
 
Thứ Năm,  8 Tháng Mười Một, lúc 
11:30 sáng, Thánh Lễ của Lớp 1MR 
& 1JM, tại Trung tâm. 
 
Michael Urdanoff 
 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 
 

   

        

WORLD MISSION DAY 
21st October 2018  (Year B) 

29TH SUNDAY  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 

 

STRUGGLES LEADING US TO GOD’S FULLNESS 
 

Dear Friends,  
 

A man found a cocoon of a butterfly. One day a small opening appeared, 
he sat and watched the butterfly for several hours as it struggled to force its 
body through that little hole. Then it seemed to stop making any progress. It 
appeared as if it had gotten as far as it could and it could go no farther. Then the 
man decided to help the butterfly, so he took a pair of scissors and snipped off the 
remaining bit of the cocoon. The butterfly then emerged easily.  But it had a 
swollen body and small, shriveled wings. The man continued to watch the 
butterfly because he expected that, at any moment, the wings would enlarge and 
expand to be able to support the body, which would contract in time.  Neither 
happened!  In fact, the butterfly spent the rest of its life crawling around with 
a swollen body and shriveled wings.  It never was able to fly. (This story I heard 
in one of the retreats and the source of the story is not known to me).  What the 
man in his kindness and haste did not understand was that  restricting the cocoon 
and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening was 
God's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings so that it 
would be ready for flight once it achieved its freedom from the 
cocoon.  Sometimes struggles are exactly what we need in our life. If God 
allowed us to go through our life without any obstacles, it would cripple us. We 
would not be as strong as what we could have been. And we could never fly. 

 

 The trial is intended to test our quality, to test our character, to test our 
faith. God is using those trials to refine us, to purify us. He is trying to shape us 
into persons he wants us to be.  In the struggles of life, we discover that God is 
more interested in changing us than our circumstances.  I am not saying, God 
won’t change circumstances, He can and often does, but most of the time it is that 
God wants us to change.  There are two kinds of pain in the world, one is the pain 
of discipline and the other, pain of regret; the pain of discipline weighs ounces 
and the pain of regret weighs tons. Pain of discipline we find when we begin to 
exercise, in the beginning it is a bit uncomfortable, your body is not going to like 
it, your flesh will say, let me have one more scoop of ice cream, and if we yield at 
that time, it is going to be disastrous. The pain of regret on the other hand, is the 
one we feel when we get up to discover that we have wasted several weeks or 
months or years of our life; that is heavier compared to the pain we experience 
while living a self-controlled and disciplined life. Discipline and self-control are 
not negative, for a long time we have thought about them as, here is what I cannot 
do, here is what I cannot eat, here is what I cannot spend and it goes on and on… 
But friends they are the tools God has given us for a successful and happy living.  
They are tools given to us to reach our goals, they are tools given to us to 
accomplish our dreams, if you don’t apply them in your life you will never 
experience the fullness, God has in store for you. 
 

Wishing you God’s best and fullness, with lots of prayers 
 
Fr. Shibu Jacob MSFS 

 

4 Tháng Mười Một 2018 (Năm B)

CHÚA NHẬT THỨ 31

HÃY LÀ NGƯỜI LÀM NGAY BÂY GIỜ 

Tôi nghe một câu chuyện hư cấu về ba con quỷ, họ chuẩn bị tốt nghiệp 
khóa đào tạo của họ và họ đang làm bài kiểm tra cuối cùng của họ; sau đó 
Satan hỏi họ những gì bạn sẽ làm, để lừa dối mọi người. Và một trong số 
đó nói, "Tôi sẽ nói với mọi người rằng không có Thượng đế, đây là câu 
chuyện giả tạo mà ai đó tạo nên", Satan lắc đầu và nói, bạn sẽ không có 
nhiều thành công, mọi người sẽ tin rằng là có một vị thần: Người kế tiếp 
satan  hỏi 'điều gì sẽ là chiến lược của bạn để lừa dối', "Tôi sẽ nói với mọi 
người rằng không có thiên đàng, không có địa ngục, cuộc sống này là tất 
cả". Satan lại lắc đầu, bạn sẽ không có nhiều tác động, bởi vì mọi người sẽ 
biết rằng có nhiều hơn trong cuộc đời này. Đối với người thứ ba hơi ghê 
tởm, Satan hỏi 'điều gì sẽ là chiến lược của bạn', và con quỷ nói, "Tôi sẽ 
nói với mọi người rằng không cần vội vàng, bạn có thể làm điều đó sau đó - 
có Thượng đế tốt, và là có thật, nhưng bạn có thể đưa ra quyết định của 
bạn sau này, "Satan mỉm cười và nói," bạn là bạn của tôi, tôi sẽ chỉ định 
bạn làm trưởng nhóm hoạt động, bạn sẽ lừa dối nhiều quốc gia “. 
 
Trong những năm qua, tôi đã nhận ra rằng kẻ thù dễ dàng đánh lừa chúng 
ta bằng cách yêu cầu chúng ta bỏ mọi thứ hơn là biến chúng ta thành 
những kẻ xấu. Chúa ơi, con đang lên kế hoạch để làm điều đó, nhưng 
không phải ngay bây giờ. Tôi sẽ bắt đầu 'lên kế hoạch cho' ngay sau khi tôi 
đặt tài chính của mình theo thứ tự. Tôi đang lên kế hoạch tình nguyện đến 
nhà thờ ngay khi nó chậm lại trong văn phòng của tôi. Tôi có ý định tốt. 
Nhưng ý định tốt không bằng hành động. Tôi muốn thách thức bạn hôm 
nay để trở thành một 'NGƯỜI LÀM NGAY BÂY GIỜ'.  

Hầu hết chúng ta đều biết điều gì là đúng và chúng ta có ý định đúng đắn, 
nhưng chúng ta cứ tiếp tục và tắt nó đi. Điều thú vị về sự trì hoãn là chúng 
ta dễ dàng tìm ra lý do. Bởi vì một ngày tôi sẽ làm điều đó tôi không cảm 
thấy tội lỗi. Một ngày nào đó tôi sẽ nghiêm túc về mối quan hệ của tôi với 
Chúa, một ngày nào đó tôi sẽ chăm sóc sức khỏe và trở lại hình dạng và 
một ngày nào đó tôi sẽ đặt tài chính của mình theo thứ tự, một ngày nào đó 
tôi sẽ tha thứ người làm tổn thương tôi. Và bây giờ vấn đề là hầu hết thời 
gian một ngày không bao giờ đến. Trong thời đại hiện đại, chúng ta đã 
thêm nhiều năm vào cuộc sống của mình, nhưng chúng ta có thêm cuộc 
sống vào nhiều năm không? Điều quan trọng là thêm cuộc sống, tận hưởng 
cuộc sống, những gì Chúa đã ban cho, với tất cả những tác động của nó. 
Chúng ta sẽ được ban phước nếu Chúa tìm thấy chúng ta sẵn sàng và 
chuẩn bị. 
 
Tôi cầu nguyện cho bạn và chúc bạn có được những điều tốt nhất của Đức 
Chúa Trời, 
 
Cha Shibu Jacob Msfs 
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Tài Khoản
Lệ phí của Học kỳ 4 đã được lập hoá đơn và báo cáo cuối cùng cho năm đã được đăng. Quí vị sẽ nhận 
được hóa đơn gửi về cho quí vị không muộn hơn ngày 24 Tháng 10 năm 2018.

Tất cả các tài khoản cần được thanh toán đầy đủ vào cuối năm nay.

Nếu quí vị gặp khó khăn trong việc thanh toán học phí hoặc hoàn tất tài khoản của mình, xin vui lòng 
sắp xếp để nói chuyện với Thủ Quỉ của chúng tôi (Jessie) để thảo luận về các lựa chọn của quí vị.

Một số lời nhắc nhở:
• Trường bắt đầu lúc 8 giờ 50 sáng, trẻ em phải luôn được người lớn giám sát. Nghĩa vụ của Nhân Viên 
Trực bắt đầu lúc 8g30 sáng, nếu đến sớm hơn, họ cần đến Trung Tâm OSHC;
• Trường học kết thúc lúc 3 giờ chiều nếu quí vị không thể đến đón con em của mình trước 3 giờ 30 
chiều, thì họ cần phải đến OSHC;
• Xin Vui lòng sử dụng khu vực “Kiss and Drop Off ” để thả con của quí vị xuống, không thả trong các 
bãi đậu xe hoặc đậu xe trong các khu dành cho người Khuyết tật… vì nó là bất hợp pháp;
• Xin Vui lòng không đi trên đường lái xe, sử dụng lối đi bộ, không đi vào hoặc ra khỏi lối vào / ra khỏi 

 THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

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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