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Các học sinh, nhân viên và gia đình thân mến,

Năm nay các em học sinh đã có nhiều cơ hội trong 
nhà trường để chia sẻ các tài năng và ngôn ngữ học 
tập. Trong Tin Mừng của Matthew tuần này, trọng 
tâm là về tài năng và chia sẻ những món quà này với 
người khác. Hơn nữa, trong câu thánh thư, Chúa 
Giêsu nói, "Tôi nói với anh em, dù anh đã làm gì cho 
một trong những người anh em của anh em, thì như 
anh đã làm cho tôi." Trong trường học của chúng ta, 
chúng ta được ban phước với nhiều tài năng mà các 
em chia sẻ mỗi ngày.. 

NGÀY CHUYỂN TIẾP CÁC HỌC SINH MỚI
Mới đây chúng ta đã tổ chức một buổi sáng chuyển 
tiếp cho các học sinh mới của chúng ta, những 
người sẽ bắt đầu tại học Holy Family vào năm tới. 
Để chuyển tiếp, các sinh mới đã được tham gia vào 
các lớp Receptions hiện có để làm việc cùng nhau 
trong một loạt các hoạt động học tập. Điều xảy ra là 
các học sinh hiện tại đã giúp các học sinh mới giải 
quyết và tham gia vào các hoạt động học tập. Nó 
cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho trẻ phát triển các 
mối quan hệ tích cực và hỗ trợ lẫn nhau trong giai 
đoạn này của hành trình giáo dục của họ. Thêm vào 
đó, trong buổi thuyết trình của phụ huynh, một số 
học sinh tiểu học tự tin đã chia sẻ những điểm nổi 
bật của mình trong Holy Family đã mang lại nhiều giá 
trị và hiểu biết sâu sắc. 

CÁC SỰ KIỆN 
Khi thời điểm của các sự kiện có nhiều thú vị đang 
được mong đợi trong trường học. Mùa Vọng là thời 
kỳ chờ đợi chuẩn bị cho việc cử hành lễ Giáng Sinh 
của Chúa Giêsu. Thứ Sáu này, trường sẽ tổ chức Lễ 
Hát Mừng Giáng Sinh Hàng Năm tại Hội Trường, là 
một buổi ca nhạc cộng đồng tuyệt vời nhằm đem mọi 
người đến với nhau để chia sẻ tài năng của các em. 
Thêm vào đó, vào ngày Thứ Bảy, 20 sinh viên đã đề 
cử họ thành một ca đoàn của Holy Family để giới 
thiệu tài năng ca hát của họ trong Cuộc Đón Giáng 
Sinh tại khu vực Salisbury. Đây là lần đầu tiên trường 
chúng ta tham gia và các em cực kỳ vui mừng được 
tham gia vào sự kiện cộng đồng này.  

HÃY CHUNG VUI VỚI CÁC TÀI NĂNG 
Tuần này lễ trao giải lễ hội thể thao hàng năm đã 
diễn ra, nơi nhiều học sinh trong trường đã được 
trao tặng cho những đóng góp và tài năng của họ 
trong năm nay. Thật tuyệt vời khi nghe các giáo viên 

chia sẻ câu chuyện về cách các em làm cầu thủ hiệu 
quả, đồng thời chia sẻ tài năng của mình để huấn 
luyện lẫn nhau trong đội của mình. Nó đã làm hài 

lòng sự tham gia ngày càng tăng của học sinh trong 
các sự kiện thể thao để đại diện cho trường trong 
năm nay. Phản hồi mà chúng tôi đã nhận được về 
cách các học sinh hỗ trợ lẫn nhau trong các sự kiện 
này là rất tích cực. 

DU NGOẠN 
As theMột năm qua đã có một số chuyến du ngoạn 
diễn ra. Gần đây, chúng tôi đã có chuyến đi chơi đầu 
tiên của chúng tôi cho các lớp Recetion và lớp 6/7 
đến Saint Kilda. Trong chuyến tham quan, học sinh 
đi câu cá và tham gia chia sẻ vào một loạt các hoạt 
động. Một số học sinh chia sẻ những câu chuyện 
của họ về đánh bắt cá và làm việc tích cực với bạn 
bè của họ. 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NHỮNG QUYỂN TẬP KỶ NIỆM CỦA LỚP 7 
Các giáo viên của các em lớp 6/7 đã giới thiệu một 
cách mới để học sinh tự tạo ra niên hiệu để thể hiện 
sự sáng tạo của mình, đồng thời phản ánh thời gian 
học tập của họ tại Trường Holy Family . Năm nay 
các học sinh đã hoàn thành iBooks để ghi lại những 
điểm nổi bật của họ, những kỷ niệm đặc biệt ở 
trường. Mỗi học sinh đã trình bày riêng cho chính 
mình. 
Cuối cùng, tôi ước mong được gặp nhiều bậc phụ 
huynh và học sinh vàoThánh Lễ Cuối Năm và Lễ 

Tốt Nghiệp sẽ được tổ chức trong những tuần 
tới. 

 
Xin Chúa ban phước cho quí vị, 
 
Adam Slater 
Hiệu 
Trưởng 
Tạm 
Thời 

See next page for 
more information 

on how to use this 
code and access 
the Year Book.
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Đây là QR code cho Year Book của các em học 
sinh Lớp 7 2017.

“Our year 7 YearBook thì đang có sẳn!  Xin vui 
lòng scan theo code phía dưới để download!

Hoặc vào http://itunes.apple.com/us/book/
id1316359236 “ 

 Yearbook của Lớp 7

http://itunes.apple.com/us/book/id1316359236
http://itunes.apple.com/us/book/id1316359236
http://itunes.apple.com/us/book/id1316359236
http://itunes.apple.com/us/book/id1316359236
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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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Thật là một năm thật tốt về 
thể thao / thể dục mà chúng 
ta đã có ở Holy Family! Xin 
chúc mừng tất cả học sinh đã 
tiếp tục theo đuổi sự nghiệp 
cá nhân của họ và đã chứng 
tỏ sự dũng cảm khi bước ra 
khỏi vùng an toàn của họ để 
thử những điều mới mẻ! 

Cảm ơn bạn! 
Lisa Roberts and 

Leanne Cooymans 
PE Teachers

Có giá trị nhất 

để chơi

HUY CHƯƠ
NG 

CHO THẤY VÀ THUẬT LẠI
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Instrumental music program 2018? 
 
 
If your child is in year 1 or above next year, then they are able to learn an instrument at 
school.  Information and enrolment forms are available now; you can pick up a copy 
from the school office, music teacher or school website. Please try to send the 
enrolment form back before the end of this year so that teachers can be organized for 
next year.    
 

You may like to choose one of the following   

INSTRUMENTS Available for Years 
Violin 1-7 
Singing 1-7 
Flute (subject to sufficient enrolments) 1-7 
Recorder 1-7 
Drums 1-7 
Piano/Keyboard 2-7 
Saxophone 2-7 
Classical Guitar 
(must have nylon strings) 

3-7 

 
This is the main intake for the new year and waiting lists may apply if you delay.  Don’t miss out on giving your child 
the gift of music. Enrol now! 

Enrolment Form - Click Here 
to go to the link

Chương trình âm nhạc năm 2018?

Nếu con của bạn sẽ học Lớp 1 trở lên năm thứ 1 trở đi, thì chúng có thể 
học một dụng cụ ở trường. Các mẫu thông tin và đăng ký hiện có; bạn 
có thể lấy một bản sao từ văn phòng trường, giáo viên âm nhạc hoặc 
trang web của trường. Hãy gửi lại mẫu đăng ký trước cuối năm nay để 
giáo viên có thể được tổ chức cho năm sau.

http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
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Dear	Parents	and	Caregivers,		

	

During	weeks	7	and	8	Holy	Family	will	be	holding	

a	10c	recyclable	bottle	collection.	

	

This	bottle	collection	is	to	raise	money	towards	a	

new	composting	system	for	the	school.	

	

Students	can	bring	in	as	many	empty	10c	

recyclables	as	possible	in	this	time	to	earn	their	

way	to	a	Casual	Day	on	Friday	December	8
th
,	

Week	8.	The	class	that	brings	in	the	most	10c	

recyclables	will	win	a	prize.		
	

Items	that	are	10c	recyclable	-	soft	drink,	

water	and	juice	bottles,	cans,	fruit	boxes,	

yakult	bottles	and	many	more.	

Please	remove	and	lids	and	straws	before	

bringing	in	for	recycling.		

Kính thưa Quý Phụ Huynh và Người Chăm Sóc,

Trong tuần lễ thứ 7 và 8, Holy Family sẽ tổ chức một bộ 
sưu tập chai tái chế 10c.

Bộ sưu tập chai này là để quyên tiền cho một hệ thống 
phân ủ mới cho trường học.

Học sinh có thể mang lại càng nhiều vật dụng tái chế 10c 
có sản phẩm nào càng tốt trong thời gian này để kiếm 

được một ngày mặc đồ bình thường vào thứ Sáu 8 Tháng 
Mười Hai, Tuần 8. Lớp học mang lại 10c rác tái chế nhất 

sẽ giành được một giải thưởng.

Các mặt hàng có thể tái chế 10c - nước giải 
khát, chai nước và nước trái cây, lon, hộp trái 
cây, chai yakult và nhiều sản phẩm khác. Hãy 
tháo và nắp và ống hút trước khi đưa vào để tái 
chế.
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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 
trước Thứ Sáu 24 Tháng Mười Một.  Sau đó nếu không có liên lạc được thì các vật dụng sẽ được hủy bỏ. 

Mở Cửa Trong Hè 

Thứ Tư 24 Tháng Giêng 
1:30 đến 3 giờ trưa 

Thứ Năm 25 Tháng Giêng 
10 giờ sáng đến 12 giờ trưa 

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
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CA NHẠC GIÁNG SINH Thứ Sáu 1 Tháng Mười Hai (buổi tối)

TIỆC TRÀ CẢM ƠN THIỆN NGUYỆN VIÊN Thứ Ba 5 Tháng Mười Hai (Chào đón tất cả thiện nguyện 
viên - trong Phòng Nhân Viên)

THAM DỰ LỚP MỚI của các em Reception  

cho năm 2018

Thứ Ba 5 Tháng Mười Hai (Chào đón tất cả thiện nguyện 
viên - trong Phòng Nhân Viên)

THÁNH LỄ CUỐI NĂM Thứ Năm 7 Tháng Mười Hai lúc 9:30 sáng

CASUAL DAY Friday 8th December (bring an empty, recyclable bottle)

REPORTS Thứ Hai 11 Tháng Mười Hai -emailed xin chắc rằng  địa 
chỉ email của quí vị vẫn còn tồn tại để tránh những việc 
đáng tiếc)

YEAR 7 GRADUATION Thursday 14th December - 6pm (refer blogs for more info 
and notes should go out to parents)

YEAR 7 ASSEMBLY Thứ Sáu 15 Tháng Mười Hai 

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ Thứ Sáu 15 Tháng Mười Hai -chấm dứt lúc 3 giờ chiều.
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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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Assemblies

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 Carols Night
Week 8 REQ and support 

classes
Week 9 Year 7 Graduation
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TIN TỪ APRIM
Hội thảo các Thánh Lễ / 

Giáng Sinh

Đừng quên Lễ Hàng Năm của Giáo Xứ  
 

Thứ Hai,  2 Tháng 12 năm 2017 
13 giờ trưa - 3 giờ 30 phút tại Siena Hall 

 
Đây là một sự kiện thú vị của cộng đồng giáo xứ 
Các hoạt động thủ công và Lễ Giáng sinh dành  

cho trẻ em và gia đình. 
 

Trà chiều được cung cấp.  
Rất vui để đón nhận một vài đồng dâng hiến.  

 
Đừng để cho bạn có một Giáng sinh lẻ loil!  

Đừng quá bận rộn trong việc chuẩn bị lễ Giáng 
Sinh để  bạn quên đi những gì ý nghĩa thực sự 

của nó! 
  

Hãy đến cùng nhau tham dự một buổi trà chiều 
vui vẻ và 

cho mình có được một Giáng sinh thánh!  
 
 

Thánh Lễ Cuối Năm  
 

Tôi muốn mời tất cả mọi người tham dự Thánh 
Lễ Cuối Năm vào Thứ Năm, 7 Tháng Mười Hai 
để kỷ niệm Ngày Kết Thúc Năm của Trường 

Công Giáo Holy Family trong Hội Trường Saint 
Pope John Paul vào lúc 9 giờ 30 sáng. Sẽ rất 
tuyệt vời khi được gặp bạn ở đó khi chúng ta 

cảm tạ Chúa vì những thành tựu và thành công 
của chúng ta trong năm nay.  

 
Thánh Lễ, Lễ cầu nguyện & Phụng vụ 

Thứ Năm, 7 Tháng 12, lúc 9 giờ 30 phút sáng , 
Lễ Kết Thúc 
Năm Thánh  
Lễ Cầu 

Nguyện của 
3/4MC, Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai,lúc 9 giờ 

sáng. 
Lễ Phụng Vụ, do Lớp 3/4KC, Thứ Sáu, ngày 8 

Tháng 12 lúc 11:30 sáng 
 

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:  
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 

 

3333rdrdrdrd    DecemberDecemberDecemberDecember    2017201720172017    (Year (Year (Year (Year BBBB))))    
    
    

FIRST SUNDAY OF ADVENTFIRST SUNDAY OF ADVENTFIRST SUNDAY OF ADVENTFIRST SUNDAY OF ADVENT    

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, 

Pieces Coming Together 
 
Like a giant Meccano set, the framework of our new parish meeting rooms 
has grown. Now you can see where the meeting rooms, the kitchenette, the 
toilets, and the storage will be. You can see the beginnings of the covered 
way to connect with St Augustine’s Church. Everything now has a shape. 
All of the metal pieces, pre-fabricated off-site, are coming together. We 
look forward to the days when parishioners can come together in these 
meeting rooms, and build a great community. 
 
We have always had great community, but the facilities from years ago 
needed replacing. Now our meeting rooms will be more flexible and better 
equipped. We will have more toilets, including one for the disabled. Our 
storage facilities will be better. All of this comes together for a better 
future. 
 
Another part of the picture is our parish finances. I am glad that with your 
copy of the Echo is a report from our parish treasurer, Paul Sahb. Our 
parish finances are well managed by our parish treasurer, our business 
manager, and our parish’s Finance and Administration Committee. They 
worked together before we began this project, to ensure that (based on 
previous giving through the planned giving) we could fund the debt 
repayment.  Now I look to all parishioners to bring these pieces together in 
a successful financial result. I am sure that it would help our programme if 
you like to choose direct giving from your bank. 
 
There are inconveniences. The temporary toilets are inconvenient 
conveniences! We have lost some parking space. There is construction 
noise from time to time. I am grateful to our parish staff and office 
volunteers who accept these inconveniences daily. I am grateful to all 
parishioners who put up with temporary problems. We will all be glad 
when the pieces come together to a finished project! 
 
Thank you all for your care for today’s parishioners and parishioners of the 
future. 
 

 
Fr Roderick [29 November 2017] 

 
 

 
 

Các Giáo Dân thân Mến, 

Các Mảnh Kết Nối Cùng Nhau 
 
Giống như bộ sách Meccano khổng lồ, khuôn khổ của các phòng họp giáo xứ mới 
đã phát triển. Bây giờ bạn có thể xem nơi mà có các phòng họp, nhà bếp nhỏ, nhà vệ 
sinh, và kho lưu trữ . Bạn có thể thấy sự khởi đầu của con đường được  để kết nối 
với Nhà thờ Thánh Augustine. Mọi thứ bây giờ đều có hình dạng. Tất cả các miếng 
kim loại, các dạng hình của vai, đang được kết nối với nhau. Chúng tôi mong đợi 
những ngày mà giáo dân có thể gặp nhau trong các phòng họp này và xây dựng một 
cộng đồng lớn. 
 
Chúng tôi luôn có cộng đồng rộng lớn, nhưng các cơ sở của nhiều năm trước đây 
cần được thay thế. Bây giờ các phòng họp của chúng ta sẽ được linh hoạt hơn và 
trang bị tốt hơn. Chúng ta sẽ có nhiều nhà vệ sinh, bao gồm cả cho người khuyết 
tật. Cơ sở lưu trữ của chúng ta sẽ được tốt hơn. Tất cả những điều này đến với 
nhau để có một tương lai tốt đẹp hơn. 
 
Một phần khác của bức tranh là tài chính của giáo xứ. Tôi vui mừng vì với bản sao 
của Echo là một báo cáo từ thủ quỹ của chúng ta, Paul Sahb. Tài chính của giáo xứ 
của chúng ta được quản lý tốt bởi thủ quỹ của chúng ta, người quản lý kinh doanh 
của chúng ta, và Ủy Ban Tài Chánh và Quản Trị của Giáo Xứ. Họ làm việc cùng 
nhau trước khi chúng tôi bắt đầu dự án này, để đảm bảo rằng (dựa trên việc cho 
thông qua trước cho các kế hoạch ) chúng tôi có thể tài trợ cho việc trả nợ. Bây giờ 
tôi nhìn tất cả các giáo dân để mang những mảnh này lại với nhau trong một kết quả 
tài chính thành công. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ giúp chương trình của chúng ta nếu 
bạn muốn chọn trực tiếp dâng hiến cho từ ngân hàng của bạn. 
 
Ở đó cũng có những sự bất tiện. Nhà vệ sinh tạm thời thì không tiện lợi tiện nghi! 
Chúng ta đã mất một số chỗ đậu xe. Đôi khi có tiếng ồn từ khu xây dựng. Tôi biết 
ơn các nhân viên nhà thờ và tình nguyện viên văn phòng chấp nhận những sự bất 
tiện hàng ngày này. Tôi biết ơn tất cả các giáo dân đã gặp phải những vấn đề tạm 
thời. Tất cả chúng ta sẽ vui mừng khi những mảnh ghép này kết hợp với một dự án 
hoàn thành! 
 
Cảm ơn tất cả vì sự chăm sóc của bạn cho các giáo dân và giáo dân ngày nay trong 
tương lai. 
 

8 Tháng Mười Hai

Chúa NHật Đầu Tiên của Mùa Vọng
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Chúng tôi đang cần các Tình nguyện viên 

Chúng tôi khẩn trương yêu cầu một số tình nguyện viên giúp cho Canteen của chúng ta. Nếu bạn muốn 
giúp Canteen làm thực phẩm tươi sống cho học sinh và tổ chức bữa trưa, chúng tôi rất mong muốn có 
bạn. 
Bạn sẽ được yêu cầu có Thông báo về Công an Ca-tô và hoàn thành Quyển Inducting Pack tình nguyện 
cũng như đào tạo trực tuyến về Ứng phó với Lạm dụng và Bỏ bê nếu bạn không phải là một tình nguyện 
viên đã đăng ký. Xin vui lòng xem nhân viên ở văn phòng phía trước để hỗ trợ. 
Nếu bạn quan tâm xin vui lòng điện thoại số 8250 6616 và yêu cầu để nói chuyện với Jayne hoặc Sue.

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
The laptops are a great tool for the students.  Here are a few tips for looking after them:

• No food or drink near the laptop;
• Store in a safe and dry area;
• Use in a dry area (ie not near sinks or wash areas);
• Do not run or walk with the laptop in the open position;
• Do not run with the laptop;
• Always ensure the protective cover is on and not tampered with.

Thank you and enjoy.
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The QKR App can be used for: 

Canteen (lunch orders on the day or in advance);

OSHC;


Uniforms;

Other events, carnivals, etc.


The App is available on any phone or accessible via computer Click Here.

https://qkr.mastercard.com/store/#/home
https://qkr.mastercard.com/store/#/home
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The School Dental Service is a Child Dental Benefits Schedule provider. 
 

Call us now for an appointment! 
 

Your local clinic is:  
Phone:  

www.sahealth.sa.gov.au/sadental 
 

 

 
 

                               

                     

                                                                                                                                                   

 

   

 

 

 

 

 

 

Keep your kids smiling 

SA Dental Service 
 

 
Dental care is FREE for ALL babies, preschool and most children under 18 years 

at School Dental Service clinics. 
The School Dental Service is a Child Dental Benefits Schedule provider. 

 
Call us now for an appointment! 

 
Your local clinic is: Salisbury Community Dental Clinic 

Phone: 8250 9254 
www.sahealth.sa.gov.au/sadental 

 

Paying too many  
bank fees?
Credit Union SA can help you do more  
with your money – plus you’ll help the 
school to raise valuable funds...

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

Dịch vụ nha khoa tai Nam Úc SA
Giữ nụ cười cho trẻ

Chăm sóc răng miệng MIỄN PHÍ cho TẤT CẢ trẻ sơ sinh, trẻ mầm non và hầu hết trẻ dưới 18 
tuổi tại các phòng khám Nha Khoa Học Đường.

Dịch Vụ Nha Khoa Học Đường là nhà cung cấp Chương Trình Trợ Cấp Nha Khoa Trẻ Em.
Xin gọi  cho chúng tôi để lấy hẹn!

Phòng khám địa phương của bạn là: Salisbury Community Dental Clinic Điện thoại: 8250 9254 
www.sahealth.sa.gov.au/sadental
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Commercial Road, 

Salisbury
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