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Các học sinh, nhân viên và gia đình thân mến, 
 
Hàng năm vào khoảng thời gian này, Giáo Hội nhớ lại 
ví dụ về những người nam và nữ thánh thiện mà 
chúng ta gọi là Các Thánh. Họ là một phần của gia 
đình Tín Ngưỡng và họ trải rộng trên tất cả các nhóm 
dân tộc và văn hoá. Những người này rất "hạnh phúc" 
trong việc phục vụ người khác. Chính Chúa Jêsus đã 
dạy chúng ta về hạnh phúc thực sự, trong các Chân 
Phúc Ngài đặt tên cho loại người mà Ngài nghĩ là 
"Được Phước". Ngài sử dụng các thuật ngữ đáng 
ngạc nhiên như "người nghèo trong thuộc linh", 
"người hiền lành", "người bị bức hại". Ngài đã cho 
chúng ta một khuôn khổ làm việc để sống. Cuộc sống 
là để cho, không phải để nhận. 

Hội Chợ Xuân  
Hội Xuân tuần trước đã được thành công,chúng 
ta đã mang đến cho cộng đồng những người biết 
ơn nhận được những gì từ chúng ta cung cấp. 
Tôi đính kèm với Bản Tin này các kết quả tài 
chính của các nỗ lực của quí vị tại Hội  Xuân và 
tôi mời quí vị tham dự Buổi Mừng Hội Xuân tại 
Phòng Nhân viên vào lúc 6 giờ 30 tối Thứ Tư 
ngày 8 Tháng Mười Một. RSVP Kelly (82506616)

                                 

              Chúc mừng kết quả tuyệt vời chúng ta có trên $ 20,000 lợi nhuận! 
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  Nghỉ Phép Dài Hạn Hai Tuần 
Cũng kèm theo Bản tin này là bức thư của Giám 
đốc Giáo Dục Công giáo giải thích về việc tôi nghỉ 
phép trong hai tuần. Tôi sẽ đi du lịch đến Mỹ để 
thăm con trai út Isaac của tôi, người đang học tại 
Đại học Stanford và chơi bóng rổ của trường đại 
học trong một học bổng cho bốn năm tiếp theo. 

Thẩm định:

Tôi hiện đang trải qua một cuộc thẩm định về hiệu 
suất của tôi như trên chức vụ Hiệu Trưởng. Để 
đóng góp cho cuộc thẩm định này, quí vị được mời 
hoàn thành một bảng câu hỏi trực tuyến có sẳn 
cho quí vị qua liên kết sau:Kerry White Cumulative 
Appraisal.
Cuộc thẩm định kết thúc vào ngày 6 Tháng Mười  
Một lúc 10 giờ sáng.  Hãy yên tâm rằng thông tin 
của quí vị chia sẽ về tôi sẽ được bảo mật. Không 
có bất cứ thông tin nào được chia sẻ với tôi. 

NGÀY NGHĨ: 
Thứ Ba 7 Tháng Mười Một 2017

Staff attending 
International 

Conference at 
Convention Centre

Vào Thứ Ba, 45 nhân viên của chúng ta sẽ 

tham dự Hội nghị Khám Phá Về Trẻ Em  

tại Trung tâm Hội Nghị ở Adelaide. Đây là mức 

độ tuyệt vời tham gia của nhân viên chúng ta.  

Tôi chắc chắn rằng việc học tập tuyệt vời sẽ là 

kết quả của kinh nghiệm và sẽ đem lại lợi ích 

cho con em chúng ta. Tôi cảm ơn các gia đình 

đã ủng hộ họ trong dịp quan trọng này. Chúng 

tôi cố gắng giữ cho những ngày nnghỉ của học 

sinh  ở mức tối thiểu. 

KERRY WHITE

HIỆU TRƯỞNG
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TO THE COMMUNITY OF HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL, PARAFIELD GARDENS. 

 
 
 
Dear Community Members 
 
 
I write to inform you that Mr Kerry White will be taking Long Service Leave this term and will be 
absent from the school from 20 November until 1 December.  
 
I am pleased to announce that I have appointed Mr Adam Slater as Acting Principal while Kerry is 
on leave. 
 
Adam is well known to the Holy Family community in his role as Deputy Principal. I would like to 
thank him for his ongoing leadership of the school during this time and know that you will show 
your continued support. 

 
 
Yours sincerely 
 

 
Dr Neil McGoran 
Director 
23 October 2017 

 

Kính gửi các thành viên trong Cộng Đồng, 
 
Tôi viết thư để thông báo cho quí vị rằng thầy Hiệu Trưởng Kerry White sẽ lấy 
phép từ Những Ngày Nghỉ  Dài Hạn (Long Serve Leave) và sẽ vắng mặt tại 
trường từ ngày 20 Tháng 11 đến ngày 1 Tháng 12. 
 
Tôi vui mừng thông báo rằng tôi đã bổ nhiệm thầy Adam Slater làm Hiệu Trưởng 
trong khi thầy Kerry đang nghỉ phép. 
Adam được biết đến với cộng đồng Holy Family trong vai trò Phó Hiệu Trưởng. 
Tôi muốn cảm ơn thầy vì sự lãnh đạo của thầy trong thời gian này và biết rằng 
quí vị cũng sẽ cho thấy sự hỗ trợ tiếp tục của quí vị. 

 
Trân trọng 
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TIN Từ APRIM 
 
Thứ Tư, ngày 1 Tháng Mười Một và Thứ Năm, ngày 2 tháng Mười Một, Nhà Thờ Công Giáo 
kỷ niệm Ngày Các Thánh và Ngày Tất cho tất cả các linh hồn.  
Ngày Các Thánh một ngày lễ trọng thể của Giáo Hội Công Giáo cử hành hàng năm vào ngày 1 
Tháng Mười Một. Ngày dành cho các thánh đồ của Giáo Hội.  
Mặc dù hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người có thể đã là các thánh đồ, các buổi lễ của Các Thánh 
Tôn Giáo thường tập trung vào những vị thánh nổi tiếng - đó là những điều được công nhận 
trong kinh điển của các thánh bởi Giáo hội Công Giáo.  
Ngày Các Thánh cũng được kỷ niệm bởi các thành viên của Nhà Thờ Chính Thống Phương 
Đông cũng như một số nhà thờ như Nhà Thờ Anglican, Lutheran và Anglican.  
Các quốc gia khác có các quy tắc khác nhau theo các hội nghị của các giám mục quốc gia. Các 
giám mục của mỗi hội nghị có thẩm quyền sửa đổi các quy tắc liên quan đến nghĩa vụ trong 
ngày.  
Ngày Các Thánh được chính thức bắt đầu bởi Đức Giáo Hoàng Boniface IV, người đã cống 
hiến Pantheon tại Rôma cho Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh Tử vào  ngày 13 Tháng Năm  
609 sau Công Nguyên. Boniface IV cũng thành lập Ngày của Linh Hồn, theo sau tất cả các 
Thánh.  
Ngày Các Thánh cuối cùng được Đức Giáo hoàng Gregory III thành lập vào ngày 1 Tháng 
Mười Một vào giữa thế kỷ thứ tám như là một ngày dành cho các vị thánh và các di vật của họ. 
Kỷ niệm ngày 13 Tháng Năm sau đó đã bị bỏ rơi. 
Tất cả các ngày linh hồn là một ngày thánh để dành cho việc tôn vinh người chết. Ngày chủ 
yếu được cử hành trong Giáo hội Công Giáo, nhưng nó cũng được cử hành trong Nhà thờ 
Chính thống Phương Đông và một vài giáo phái khác của Cơ đốc giáo.  
Phù hợp với những giáo lý và truyền thống này, người Công Giáo tin rằng thông qua những lời 
cầu nguyện của tín hữu trên trái đất, người chết được tẩy sạch tội lỗi của họ để họ có thể vào 
thiên đàng.  
Ngày lễ linh hồn được tổ chức ở hầu hết các nước phương Tây vào ngày 2 Tháng Mười Một.  
(Theo Công Giáo Trực Tuyến).
 
 
Thánh Lễ, Phụng vụ & Cầu nguyện 
 
Thứ Năm, ngày 9 tháng 11 Thánh Lễ  của R/1MS, AM & EQ  
Thứ Năm, Lễ ngày Phụng Vụ Ngày 9 Tháng Mười Một, 5 /6PA, lúc 9 giờ sáng trong Lớp  
Thứ Năm, 9 tháng Mười Một, Cầu Nguyện Buổi Sáng của lớp TB lúc 9 giờ sáng. 

Michael Urdanoff 
APRIM 

TIN TỪ APRIM
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2018 Senior 
Jumper

Nếu con em quí vị sẽ học Lớp 6 hoặc Lớp 7 vào năm 2018, các em 
PHẢI có một Áo Lạnh Senior Jumper cho năm 2018.
Điều này là BẮT BUỘC.

Mẫu đơn đặt hàng và tiền đặt cọc của quí vị phải được trả tại văn 
phòng trể nhất là Thứ Sáu 3 Tháng Mười Một.

Nếu không như vậy quí vị có thể phải chịu chi phí cao hơn.

Quí vị có thể đặt hàng bằng cách sử dụng qua hệ thống mạng Ứng 
Dụng QKR.
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Please accept our invitation so we can thank you for all your  
support in making our Spring Fair such a special day! 

 
Who:  Everyone who contributed to our Spring Fair 

When:  Wednesday 8 November @ 6.30pm 

Where:  Holy Family School Staff Room 

Light Refreshments provided 
We would love to see you there! 

	
		

Xin hãy chấp nhận lời mời của chúng tôi để chúng tôi có 
thể cảm ơn quí vị  về tất cả những hỗ trợ mà quí vị đã 
giúp  cho Hội Xuân trở thành một ngày đặc biệt!

Những ai: Tất cả mọi người góp phần trong Hội Xuân

Thời Gian: Thứ Tư 8 Tháng Mười Một lú 6.30 tối

Địa Điểm: Phòng Nhân Viên của Holy Family

Phục vụ đồ ăn nhẹ 
Chúng tôi sẽ rất vui khi gặp được quí vị ở đó!
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Catholic schools in SA need fair funding

All schools – government, Catholic and Independent – deserve access to a fair funding 
model.

Capital funding is essential to ensure schools have quality learning spaces and facilities.

Since 2002, the State government has spent $2.2 billion1 on capital funding for school 
and early years infrastructure. During the same period, SA Catholic schools received no 
capital funding from the State government.

Our students deserve better.

Funding Facts
Fair Funding for         SA Catholic Schools

INFO SHEET - CAPITAL FUNDING

Why are SA Catholic schools missing out?

Capital funding given to Catholic Schools by their local State government in 2017

the State government to provide our schools with $5.5 million2 in capital 
funding.

Help us make it happen...  
talk to your MP and candidates in your electorate.

Make your VOT E count for your child’s education.

Go to www.cesa.catholic.edu.au for more information  
in the lead up to the next State election.

We want:

$60.3 M
QLD Schools

$0
SA Schools

$1.7 M
TAS Schools

$1.2 M
NT Schools

$20.2 M
NSW Schools

$21 M
VIC Schools

1. https://service.sa.gov.au/cdn/statebudget/budget201718/pdfs/media-releases/education-new_schools_for_the_north_and_south.pdf
2. $5.5 million in 2018 and an ongoing indexed capital grant.

Các trường Công giáo ở Nam Úc cần được tài trợ công bằng

Tất cả các trường học - chính phủ, Công giáo và Độc lập - đều xứng đáng được tiếp cận với mô hình 
tài trợ công bằng.
Việc cấp vốn là điều cần thiết để đảm bảo trường học có không gian và cơ sở học tập có chất lượng.
Từ năm 2002, chính phủ tiểu bang đã chi 2,2 tỷ USD cho việc cấp vốn cho các cơ sở hạ tầng của 
trường học. Trong cùng thời gian này thì các Trường Công Giáo Nam Úc không nhận được nguồn tài 
trợ  từ Nhà Nước.
Học sinh của chúng ta xứng đáng được hưởng lợi.
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THỜI GIAN CHUNG VUI ...
Một lời chúc mừng lớn đến  em Riya Singh (2RS) đã tham 
dự Giải Vô Địch Quốc Gia vào cuối tuần. Có bốn bộ 
phận mà Riya  cạnh tranh; dầm  ̣(beam) sàn Floor, thanh 
(bar) và vòm. (vault).

Đây là kết quả của cô ấy ...

Beam - Huy chương Vàng
Floor - Huy chương Vàng
Bars - Người chiến thắng Vàng
Vault - Huy chương Đồng

Riya cũng giành được HẠNG NHẤT tổng thể và nhận 
được danh hiệu đẹp như hình bên dưới. Một nỗ lực tuyệt 
vời, chúng tôi rất tự hào về em!

Chúc mừng đến Alix Haverland được giải nhì trong  
Harness Racing vào Thứ  Bảy 28 Tháng Mười  

Em rất giỏi  Alix!! 

Đây là một thành tựu lớn!.

CHO THẤY VÀ THUẬT LẠI
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$673 to the School

$673 to the Winner


and the Winner is:


***Juanita Hamilton….congratulations***
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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
CATHOLIC SCHOOL

ENROL NOW 8250 6616
www.holyfamily.catholic.edu.au

acarawww.myschool.edu.au

OPEN DAY
Wednesday 8 November 2017 9am-11am
Enrol today for vacancies Reception – Year 7
Affordable, all-inclusive fees, no hidden costs

Support to low-income families
Laptop program included in school fees

Fish farm and Aquaponics

ACARA THE AUSTRALIAN CURRICULUM,
ASSESSMENT AND REPORTING AUTHORITY

ANNOUNCED RECENTLY THAT HOLY FAMILY IS ON
A LIST OF AUSTRALIAN SCHOOLS

THAT DEMONSTRATED ABOVE AVERAGE GAINS IN
NUMERACY YEARS 3-5 IN THE PERIOD 2014-2016.
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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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DISCO Thứ Sáu 3 Tháng Mười Một (Lớp R-2: 6 giờ chiều đến 7 
giờ tối) Lớp 3-7: (từ 7.15 tối to 8.30 tối)

PUPIL FREE DAY Thứ 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 Đêm Ca Nhạc Giáng 

Sinh
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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Simplify your banking  
AND help your school  
to fundraise? 
It couldn’t be easier...

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. This information is general in nature and doesn’t take into account your own personal circumstances. It is important for you to consider the terms and conditions before acquiring any 
of our products or services to help you decide whether they are suitable for you. Conditions and fees apply. Lending criteria apply to all credit products. Products are issued by Credit Union SA Ltd except for insurance 
where the Credit Union acts as an agent for Allianz Australia Insurance Ltd AFSL 234708. Credit Union SA Ltd ABN 36 087 651 232, AFSL/Australian Credit License 241066, 400 King William Street, Adelaide SA 5000. 

To find out more visit 
creditunionsa.com.au/scr-families

facebook.com/school-community-rewards

Đơn giản hóa về ngân hàng 
của bạn và giúp trường học 
của bạn gây quỹ?
Nó không thể nào được dễ dàng hơn ...


