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Các Học Sinh, Gia Đình và Nhân Viên thân mến,

Tôi vui mừng thông báo chi tiết về các lớp học cho 
năm 2018:

Lớp Reception: Emily Quigley
Lớp Reception: Elizabeth Feyer 
Lớp Lớp Reception: Gabriella Canala 
Lớp Reception: Ashlee McCarthy 
Lớp 1: Jessica Smith/Laura Adams 
Lớp 1: Michelle Rodgers 
Lớp 1: Elyse Carey 
Lớp 1: Jasmin Moore 
Lớp 2: Nicole Tropeano/ Sinead 
Diotallevi 
Lớp 2: India Battifuoco 
Lớp 2: Rochelle Sharman/Julie 
Braiotta 
Lớp 3: Matthew Stramare 
Lớp 3: Margot Papillo 
Lớp 3: Jo Handforth 
Lớp 4: Beth Hawkes 
Lớp 4: Andy Elder 
Lớp 4: Rita Giannakakis 
Lớp 5: Daniel Pearce 
Lớp 5: Dani Higgs/Virginia Nunez-
Scalzi 
Lớp 5: Che Murray 
Lớp 5: Sara Pettet/Nadia Pinneri 
Lớp 6/7: Emma Harrison/Mel Martin 
Lớp 6/7: Nic De Palma 
Lớp 6/7: Nicholas Bartold 
Lớp 6/7: Paul Norris 
Lớp 6/7: Hayley Stam/Emily 
Monaghan 
Lớp 6/7: Jake Winters 
Âm Nhạc (Music): Kristine Rebeiro/
Sarah Crisp 
Thể Dục (P.E): Leanne Cooymans 
Thể Dục (P.E): Lisa Roberts 
Tiếng Tây Ban Nha (Spanish): Maria Theresa 
Opazo. 
Tiếng Tây Ban Nha (Spanish): Virginia Nunez-Scalzi

Vào thời điểm này trong năm chúng ta cử hành tất 
cả các sự kiện trong năm học. Những sự kiện này 
thay đổi từ những sự kiện vui vẻ đến những sự kiện 
thách thức. Ai có thể dẫn dắt cuộc sống đầy thử 
thách hơn Chúa Jêsus? Chúa Jêsus đã dạy chúng ta 

để có những bước bổ sung cho những người có nhu 
cầu ... cho những người ở bên ngoài. Mọi người đều 
biết cảm giác chào đón như thế nào và cảm giác gì 
khi được chào đón. 

Khi bạn suy ngẫm về năm nay, bạn có phải là một 
người chào đón thân thiện và hòa nhập? 

Là Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi để mở lòng với 
"người khác". Mẹ tôi thường nói rằng đó là những 
người mà chúng ta có thể sẽ gặp nhiều thử thách 
hơn trong việc dạy chúng ta nhiều nhất. Bạn đã học 
được gì trong năm nay? Bạn đã học được nhiều hơn 
khi mọi thứ đã đi theo cách của bạn hay bạn đã học 
được nhiều hơn khi bạn đã phải làm việc chăm chỉ. 
Chúng ta đề cập đến thế mạnh nhân vật của chúng 
ta ở Holy Family ... sự kiên nhẫn, sự tha thứ, vv 
Điểm mạnh của nhân vật nhắc nhở chúng ta những 
gì chúng ta nói và chúng ta làm, người mà chúng ta 
nói là chúng ta. Tôi nghĩ rằng sự kiểm tra thực sự về 
nhân vật của chúng ta không phải là những gì chúng 
ta nói về bản thân hoặc những gì bạn bè của chúng 
ta nói về chúng ta. Điều gì về người ở bên lề, những 
người không làm tốt như vậy? Họ sẽ nói gì về chúng 
ta? Các giáo viên thường nghe tôi nói rằng "Văn hoá 
là điều xảy ra khi không một ai  tìm kiếm?

Bạn làm gì khi không một ai tìm kiếm?

Điều quan trọng nhất là chúng ta nhận ra rằng chúng 
ta là một phần của cộng đồng và cái gì đó lớn hơn 
chính chúng ta. Tôi tự hào nói rằng mỗi người trong 
chúng ta cha mẹ, con cái và nhân viên đều làm một 
công việc tuyệt vời trong ngày và trong sự chăm sóc 
cho nhau và biết ơn những phước lành mà chúng ta 
chia sẻ. Các học sinh đã làm việc cùng nhau, chơi 
thể thao,  cùng nhau đi trại, tặng tiền trong Tuần lễ 
Từ Thiện, hát cùng nhau và tổ chức kỷ niệm văn hóa 
của nhau. Mỗi ngày bạn làm những điều này với sự 
tập trung vào những dấu chấm vàng lấp lánh xung 
quanh chúng ta. 

Tại Holy Family, chúng ta có được cảm giác vô điều 
kiện đối với trẻ em, nhân viên và gia đình của trường 
chúng ta. Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều là trẻ 
em được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. 
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Chúng ta có một tư duy phát triển và một cảm giác 
mạnh mẽ của lòng biết ơn đối với 100 ngôn ngữ của 
mỗi tài năng và của mỗi người mang đến trường 
chúng ta. 

Bạn có nói về những người khác như những 
người được tạo ra theo hình ảnh của Thiên 
Chúa? 

Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng việc giáo dục 
không còn bao gồm việc đọc, viết và hạn hẹp của số 
học. Khi trẻ em tiếp tục theo trong nền giáo dục, thì 
các em  sẽ làm việc nhiều hơn và nhiều hơn nữa về 
năng lực và khả năng của mình để làm việc với 
người khác và giải quyết vấn đề hơn là chỉ học 
những sự kiện nhất định. Vì bản chất thay đổi của 
việc làm, chúng tôi đang chuẩn bị cho các em những 
công việc chưa được tạo ra. Các trường của Giáo 
xứ Công Giáo Salisbury đang tham gia vào việc lập 
kế hoạch một tiêu chuẩn giáo dục quốc tế mới, điều 
này sẽ giúp học sinh có thể làm việc ở bất cứ đâu 
trên thế giới. Thách thức cũng tương tự đối với học 
sinh và giáo viên: 

Bạn có phải là một nhân tố chống lại sự tự học 
của bạn, sự sáng tạo kiến thức và hiệu suất? 

I don’t think there is a minute to spare for any of us to 
seize Tôi không nghĩ rằng có một phút nào để dành 
cho bất cứ ai trong chúng ta nắm bắt quyền kiểm 
soát việc học của chúng ta, chịu trách nhiệm về hành 
động của chúng ta và tạo ra sự khác biệt trong thế 
giới chúng ta đang sống.  
 
Trong thế giới của chúng tôi tại Holy Family, tôi chân 
thành cảm ơn các nhân viên trường, giáo viên và 
nhân viên hỗ trợ, những người đã giữ cho tất cả học 
sinh được an toàn và tốt đẹp trong năm nay. Tôi mời 
tất cả các bạn để thể hiện sự đánh giá cao của bạn.  
 
Vào thời điểm này của năm cũng là lúc chia tay. Năm 
nay chúng ta chia tay cha Roderick, người đang di 
chuyển đến giáo xứ mới của bán đảo Lefevre. Chúng 
ta đã làm lễ ân cần để chia tay Cha Roderick và cám 
ơn Cha đã ủng hộ và quan tâm đến chúng ta như 
một người chăn bầy trong nhiều năm qua. Chúng ta 
cũng hoan nghênh chào đón Cha Shabu, người đảm 
nhiệm vai trò Linh Mục Giáo Xứ và đảm bảo với cha 
Shabu về tình yêu và sự hỗ trợ cầu nguyện trong vai 
trò mới của mình. 
 
Có sự thay đổi đáng kể trong nền Giáo Dục Công 
Giáo ở Nam Úc vào năm 2019 với các Lớp 7 sẽ 
chuyển đến các trường trung học. Tuy nhiên, với sự 
thay đổi sắp xảy ra này, một số học sinh của chúng ta 

sẽ rời khỏi Holy Family một năm sớm hơn thường lệ. 
Tôi muốn những em học sinh này sẽ thành công và 
cảm ơn họ và chúc mừng họ về công việc và cam 
kết của họ đối với trường của chúng ta trong qua 
nhiều năm qua.  
 
Arthi Babu, Aaliyah Baggendorf, Ian Ching, Sally 
Dang, Kevin Le, Jake Nguyen, Dhyana Patel, Charli 
Phạm, Georgia Randall, Kasharna Rawatxay, Riley 
Stam, Layla Van Den Berg và Akash Wellington 

Chúng tôi cũng nhận biết các học sinh tốt nghiệp 
Lớp 7 của chúng ta vào thời điểm này đặc biệt là các 
gia đình đã có một mối liên hệ lâu dài với nhà trường   
chúng ta qua trong nhiều năm qua và bây giờ con 
của họ sẽ được tốt nghiệp. Tôi chúc các học sinh và 
gia đình họ được luôn hạnh phúc và thành công 
trong tương lai và mong được chào đón bạn trở lại 
với một trong những sự kiện từ cộng đồng của 
chúng ta trong tương lai.  
 
Vào thời điểm này, chúng tôi cũng chia tay các nhân 
viên sẽ rời khỏi HFCS vào cuối năm. Chúng tôi cảm 
ơn chân thành nhất về các công việc mà họ đã hổ 
trợ cho cộng đồng của chúng ta và chúc họ hạnh 
phúc trong cuộc sống và nỗ lực trong tương lai. 

♣ Mr Do 
♣ Ms. Jones 
♣ Ms. Jong 
♣ Ms.Tunbridge 
♣ Ms. Valk 

Cuối cùng, tôi muốn chúc tất cả các bạn một kỳ nghỉ 
vui vẻ và an toàn. Chúng ta hãy dành thời gian này 
với gia đình và mong bạn có nhiều phước lành. 
Dành thời gian để nạp năng lượng vào năm 2018, 
sẵn sàng đáp ứng một số thách thức mà tôi đã đề 
cập hôm nay. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Các Học Sinh của  Holy 
Family tham gia 

Diễu Hành 

Chúc Mừng Giáng Sinh 
của Hội Đồng  

Thành Phố 
Salisbury 

CHO THẤY VÀ THUẬT LẠI
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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.		

	
	

	

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.		

Trong Tuần lễ thứ 7 và 8 Holy Family đã thu 
thập được những lon chai 10c  tái chế để quyên 
tiền cho một hệ thống ủ phân mới cho trường. 
Đây là kết quả:

CHÚC MỪNG ĐẾN
3/4 BH & 3 / 4CM được 1.451 lon chai thu 
được thật là tuyệt vời!

Một số điểm nổi bật khác bao gồm:
3/4 MJ & KC - 1063
R / 1 RV & JM - 523
REQ - 393
R / 1 MS & AM - 300
2DH & MP - 226
Cô Rogers 170
5/6 IB & DE - 163
6/7 và 5 / 6MN - 104
R / 1 MR & EC - 89
2JH & RS-223

Toàn bộ xe trailer đã đầy tràn, cộng thêm có 
thêm 2 xe đẩy đầy chai và lon trong túi.

Xin chúc mừng tất cả các lớp tđã ham gia và 
mang theo rất nhiều chai và lon.
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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

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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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 Hè 

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

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

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

NHẬP HỌC CHO NĂM 2018 29 Tháng Giêng 2018 - Receptions và Lớp 1

NHẬP HỌC CHO NĂM 2018 30 Tháng Giêng 2018 - Từ Lớp 2 - Lớp 7
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Mùa Giáng Sinh 
 
Mùa Giáng Sinh là thời điểm chúng ta  cùng chia vui 
bởi những lời hứa được giữ và các lời tiên tri đã 
được ứng nghiệm. Trong Mùa Vọng, chúng ta đọc 
về lời tiên tri của Êsai về Đấng Cứu Rỗi, Đấng được 
Đức Chúa Trời sai đến. Lời tiên tri này trở thành hiện 
thực khi Chúa Giêsu được sinh ra trong một chuồng 
chiên ở Bethlehem vào Ngày Giáng Sinh.  

Thông điệp của Thiên Sứ báo cho các người chăn 
chiên một cách tuyệt diệu cho thấy mục đích của 
Đức Chúa Trời là đưa con trai của Ngài, Chúa Jêsus 
đến Trái Đất. Thiên sứ bảo họ,  
" Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta 
báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui 
mừng lớn cho muôn dân;  ấy là hôm nay tại thành 
Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là 
Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận 
Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, 
nằm trong máng cỏ."(Lu-ca 2: 8-12) Thiên sứ đưa 
Tin Mừng đến cho những người chăn chiên, một 
công việc mà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đánh giá 
thấp vào thời đó chứng tỏ Chúa Jêsus đến với mọi 
người vì họ là những người đầu tiên truyền bá tin 
tức về sự ra đời của Chúa Jêsus. 
 
Vì vậy, khi tôi mở quà và ăn nhiều vào ngày Giáng 
Sinh, tôi cần phải nhắc nhở bản thân mình về ý 
nghĩa của Giáng Sinh và sứ điệp của hy vọng và sự 
cứu rỗi đã được Thiên Sứ tuyên bố và chứng kiến 
bởi những Người Chăn Chiên mà Chúa Giêsu đã 
đến với tất cả mọi người. 

Thánh Lễ Cuối Năm  
 
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người về sự 

tham gia và hỗ trợ tuyệt vời của họ tại Thánh Lễ Cuối 
Năm của Trường Công Giáo Holy Family, Phụ 
Huynh, nhân viên và học sinh.  
 
Cuối cùng, xin cảm ơn toàn thể mọi người trong 
Trường Holy Family và cộng đồng giáo xứ vì sự 
động viên và cam kết của họ trong công việc của tôi 
và sự tham gia của họ trong việc cử hành Thánh Lễ, 
phụng vụ và các dịch vụ cầu nguyện trong suốt năm.  
 
Mến chúc quí vị một Giáng Sinh an toàn và Năm Mới 
vui tươi. 
 
Michael Urdanoff  
APRIM 

TIN TỪ APRIM
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VÀI THÔNG TIN DÀNH CHO QUÍ VỊ

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 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:

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 tận hưởng.
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PRICELINE STADIUM

 5-7 Years

 8-10 Years

 11-16 Years

Register now!
Visit j.mp/schoolholidayclinics  
to secure your spot! Register 
before 10 December and 
receive a 10% discount!

Monday 15 January 20181pm - 4pm // Cost: $55

Monday 15 January 2018

9.30am - 11.30am // Cost: $45

Tuesday 16 January 2018

9am - 3pm // Cost: $80 

 SCHOOL HOLIDAY CLINICS

• Adelaide Thunderbirds and Netball

SA accredited coaches

• Develop netball skills

• Learn about fitness and nutrition

• Boys and girls welcome


