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Các Gia Đình, Bạn Hữu, Người chăm sóc, Nhân viên và Học Sinh thân mến, 

Tôi chào đón nồng hậu sự trở lại trường cho Học Kỳ thứ Ba này. Chào mừng đặc biệt đến tất cả 
các học sinh  mới của chúng ta. 

Trong Học Kỳ này Trường chúng ta nhận được tin buồn với sự qua đời của học sinh thân yêu 
của chúng ta là em  Alexia Eljourdi. 

Chúng ta chia tay em với một Thánh Lễ vô cùng xúc động vào Thứ Hai vừa qua do Cha Shibu 
cử hành và làLinh Mục đã làm lễ Báp Têm cho em. Sau đó vào Thứ Ba hôm sau một nhóm nhân 
viên của chúng ta đã đến tham dự tang lễ của Alexia. Tôi đã nói cùng Hayley, mẹ của Alexia về 
tình yêu và sự quan tâm của chúng ta dành cho cô. Tôi cũng đã nói với cô ấy về những lời cầu 
nguyện xúc động và ân cần của các em học sinh dành cho Alexia. 
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Xin chúc mừng các em về sự đạt được tốt đẹp ở học kỳ đầu tiên trong đó các em đã làm việc 
rất chăm chỉ trong học tập. Mỗi đứa trẻ đều có cơ hội để cải thiện điểm số của mình trong 
học kỳ thứ hai. Tôi kêu gọi các bậcphụ huynh tập trung vào những điều mà con em mình làm 
tốt và xây dựng trên những thành tựu này. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào các tiêu cực thì 
điều này có xu hướng khiến trẻ thất vọng và nó ảnh hưởng xấu đến sự tự tin. Học tập là tất 
cả về những rủi ro và tiếp tục đi vào những thứ gì đó xa hơn một chút của chúng ta. 

Cho đến nay việc nổi bật trong học kỳ này là việc học và chơi đã được tạo ra xung quanh 
một khu vực mới được gọi là "Log Park". Đây là một khu vực tự nhiên nơi chúng tôi đã đặt 
các thân cây nhỏ đã được cắt thành khúc rất đẹp và phủ  các loại rơm sạch lấy từ các cây 
lớn được cắt bỏ trước đó thuộc tài sản của trường. Chúng tôi đã theo dõi với sự ngưỡng mộ 
các đứa trẻ vào giờ nghỉ giải lao và ăn rưa. Họ đã sử dụng trí thông minh và trí tưởng tượng 
của họ để chế tác các mặt hàng này thành các dự án khác nhau. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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HOLY FAMILY
CATHOLIC SCHOOL

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

acarawww.myschool.edu.au

OPEN DAY
Wednesday 2 August 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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Term 3 Week 1

P&F Committee 
• Chairperson - OPEN 
• Vice Chair - Betty Mackenzie 
• Secretaries - Catherine Keogh/Janelle 

Niklaus 
• Treasurer - Luisa Antoniciello 
• School Reps - Adam Slater & Hong Nguyen 
• Members - Allana Bressanelli, Julie Wasley, 

Stephen Blick, Amos Davies, Nina Garrick & 
Melinda Hughes 

NEXT P&F MEETING:  
Friday 28th July at 2.15pm 

All Welcome 

Are you a 

To get your Catholic police clearance. Apply in the Office. 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

Phone: 8250 6616 
pandf@holyfamily.catholic.edu.au 

What’s On in Term 3 

• Cafe Open - August 4th 2.15pm 

• Casual Days: 11/8, 8/9 & 22/9 

• School Photos - 22nd August 

• BOOK WEEK - Week 5  

    Book Week dress up - Friday 25th August 

• Fathers Day Stall - 1st Sept 

• Moon Lantern Festival - 29th Sept 

OPEN NEXT 
Friday August 4th 2.15pm 

Thankyou to Cathy, Melinda & Allana 
for Cafe support on 24th July

The Parent Cafe
(Located next door to the resource center)

A great place to wait for your children, catch 
up with other parents and have a cuppa in 

warmth and comfort.
Nut Free Cakes & Biscuits are welcomed to 

share with a hot tea or coffee

All we ask is for a
GOLD COIN DONATION
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As part of our study of area, 
students created robots on 

squared paper then 
measured the area of various 
parts of the robot as well as 

the whole figure. 

THẤY & NÓI

Là một phần trong nghiên cứu của 
chúng tôi về khu vực, học sinh đã 
làm việc với robot trên giấy vuông 
rồi đo diện tích các bộ phận khác 
nhau của robot cũng như toàn thể 

con người.
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Laptops 
Máy tính xách tay là một công cụ tuyệt vời cho học sinh. Đây là một số mẹo để chăm sóc 
chúng: 

*  Không để thức ăn hoặc đồ uống gần máy tính xách tay; 
*. Lưu trữ trong một khu vực an toàn và khô; 
*. Sử dụng trong khu vực khô (nghĩa là không gần bồn rửa hoặc khu vực uớt); 
*. Không chạy hoặc đi bộ với máy tính xách tay ở vị trí mở; 
*. Không chạy khi cầm máy tính xách tay; 
    Luôn đảm bảo rằng vỏ bảo vệ máy luôn được bao bọc và không bị thế vào những loại khác. 

Cảm ơn bạn và hãy vui hưởng.

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.

VÀI THÔNG TIN DÀNH CHO QUÍ VỊ

2018 - là năm cuối cho các học sinh lớp 7 

tại  Trường Công Giáo Holy Family  
Một lời nhắc nhở rằng năm tới là năm cuối cùng chúng ta sẽ có học sinh  Lớp 7 tại trường này. 
Đây là thời điểm tốt để quí vị suy nghĩ về trường trung học cho con của quí vị nếu chúng hiện 
đang học lớp 5. 

Nếu con của quí vị đang học lớp 5 (năm 2017), thì năm cuối cùng của họ tại Holy Family sẽ là 
năm sau (2018) và họ sẽ tốt nghiệp tiểu học. 
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Thứ Sáu tuần tới, ngày 4 Tháng Tám sẽ là Lễ Thánh Saint Dominic. Dưới đây là một số sự 
kiện thú vị về ông.  
  
Saint Dominic được sinh ra vào năm 1170 tại 
Calaruega, Castile, Tây Ban Nha, trong một gia đình 
quý tộc. Rất sớm ông đã được quyết định rằng 
Dominic nên có một sự nghiệp trong Giáo Hội. Vào 
năm hai mươi lăm tuổi, ngài được phong chức và 
đảm đương nhiệm vụ của mình. Thời gian ngài này 
sống dưới sự quản lý của Thánh Augustinô, và sự 
tuân giữ nghiêm ngặt đã cho người linh mục trẻ  
rằng ngài sẽ thực hành và dạy cho người khác suốt 
cuộc đời của ngài.  
 
Thánh Dominic là người sáng lập Dòng Đa Minh và 
ngày lễ của ông là ngày 8 Tháng Tám. Thánh 
Dominic đã có một tình yêu học tập và vì lòng bác ái. 
Ông giảng cho hòa bình và cho thấy sự tôn trọng lớn 
lao đối với phụ nữ và quyền của phụ nữ. Ngài cũng 
có tình yêu thương lớn đối với Mary, mẹ của Chúa 
Jêsus. Giống như St Dominic cho thấy sự tôn trọng 
đối với mọi người, chúng ta hãy cố gắng tôn trọng lẫn 
nhau và tôn trọng sự khác biệt của nhau.  
Thánh Dominic qua đởi năm 1221.  
 
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ BÍ TÍCH 
 
Kính thưa Quý Phụ Huynh, Người Chăm Sóc 
 
Xin lưu ý rằng phiên họp tiếp theo cho Chương Trình Thánh Thể Saint Matthew năm nay là 
lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 29 Tháng Bảy hoặc 10:15 sáng Chúa Nhật ngày 30 Tháng Bảy 
tại Siena Hall, đối diện Nhà thờ Saint Augustine, Salisbury.  
Chúng tôi rất mong được gặp quí vị ở đây.  
 
Hãy nhớ rằng cô Louise sẵn sàng nói chuyện với phụ huynh mỗi Thứ Năm từ 8.50  sáng về 
Chương Trình Bí Tích. 
 
Xin Chúa ban phước cho quí vị 
Louise, Diane, Joyce & Michael 
 
Thánh Lễ, Phụng vụ & Cầu nguyện 
 
Thứ Năm, Ngày Phụng vụ Ngày 4 tháng Tám 2JH 9AM 

Michael Urdanoff 
APRIM

Tin TỪ 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 
Telephone: 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 
Coordinator: Damien Walker 8258 2314 
or 0423 914 675 
 

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 
 

 

30303030thththth        July 2017 July 2017 July 2017 July 2017 (Year A(Year A(Year A(Year A))))    
11117777thththth    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 

 

ST LAWRENCE  
Patron Saint of Deacons 

 
St Lawrence was an Archdeacon in the Roman Catholic Church during the 
papacy of Pope Sixtus II who loved him dearly and elevated him to a 
position of great trust of administering the goods of the Church and 
distributing its alms among the poor.  
 
Lawrence suffered martyrdom along with Pope Sixtus and three other 
deacons during the persecution of Christians during the reign of Emperor 
Valerian (258CE). It was said that, after the decapitation of Pope Sixtus, 
Lawrence was ordered by the authorities to surrender the treasures of the 
Church but instead he followed the last injunction of his mentor to 
distribute all the remaining goods of the Church allocated to the poor.  
Because of this, he was arrested by the authorities, incarcerated and 
tortured. Nonetheless, even while he was imprisoned, he is credited with 
converting his gaoler and some of his torturers through his steadfast witness 
of faith.  He died praying for the conversion of the City of Rome.  He 
finally succumbed to the torture after being tied up onto a gridiron and 
roasted alive.   
 
In this, St Lawrence exemplifies the principle characteristic defining the 
Deacon and his ministry, in that he is ordained for the service of charity.  
Martyrdom, which is a witness to the point of shedding one's blood, must 
be considered an expression of greater love or charity.  It is service to a 
charity that knows no limits.  The ministry of charity in which the Deacon 
is deputed by ordination is not limited to service at table, or to what are 
called corporal works of mercy, nor to the spiritual works of mercy.  The 
diaconal service of charity includes the imitation of Christ by means of 
unconditional self-giving.  
 
On the feast day of St Lawrence, the 10th of August, Archbishop Philip 
Wilson will celebrate a Mass with all the Permanent Deacons of the 
Archdiocese of Adelaide in attendance.  The Mass is being offered in 
support of the resurgent Diaconal Ministry in the Archdiocese.  We pray for 
God’s blessing and continuing guidance as we discern the way forward in 
this ministry. 
 

Deacon Arturo Jimenea [30/07/2017] 

 
 

ST Lawrence Saint Patron  
Phó Tế 

 
St Lawrence là một Tổng giám mục trong Nhà Thờ Công giáo La 
Mã trong thời kỳ Giáo hoàng Sixtus II, người rất yêu thương ông 
và tin tưởng nâng ông lên một vị trí  vào việc quản lý hàng hoá 
của Giáo Hội và phân phát sự khất thực cho người nghèo. 
 
Lawrence chịu tử đạo cùng với Đức Giáo Hoàng Sixtus và ba 
phó tế khác trong cuộc đàn áp các Kitô hữu dưới thời trị vì của 
hoàng đế Valerian (258CE). Người ta nói rằng, sau khi bị Giáo 
hoàng Sixtus tước đi, Lawrence đã được lệnh của nhà cầm 
quyền đầu hàng những kho báu của Giáo Hội nhưng thay vào đó 
ông ta theo lệnh cuối cùng của người cố vấn của mình để phân 
phát tất cả những hàng hoá còn lại của Giáo hội được giao cho 
người nghèo. Vì lý do này, ông bị chính quyền bắt giam, giam giữ 
và tra tấn. Tuy nhiên, ngay cả khi ông bị bỏ tù, ông được cho là 
đã chuyển đổi nhà tù giam và một số người tra tấn bằng chứng 
tín nhiệm đức tin kiên định của ông. Ông đã chết cầu nguyện cho 
việc chuyển đổi thành phố Rome. Cuối cùng ông đã phải chịu 
đựng tra tấn sau khi bị trói chặt lên lưới và bị thiêu sống. 
 
Trong đó, Thánh Lawrence mô tả đặc điểm nguyên tắc xác định 
vị phó tế và chức vụ của ông, khi ông được phong chức làm công 
việc bác ái. Sự tử vì đạo, là một nhân chứng cho việc đổ máu, 
phải được coi là một biểu hiện của tình yêu hay lòng bác ái lớn 
hơn. Đó là dịch vụ cho một tổ chức từ thiện không biết gì. Bộ của 
tổ chức bác ái, trong đó Phó Tế được phong chức theo sự tấn 
phong, không giới hạn trong việc phục vụ bàn ăn, hay những gì 
được gọi là các công việc thương xót của thân thể, cũng như các 
công việc thiêng liêng của lòng thương xót. Dịch vụ diaconal của 
tổ chức từ thiện bao gồm việc bắt chước Đức Kitô bằng cách tự 
cho phép vô điều kiện. 
 
Trong ngày lễ của Thánh Lawrence, ngày 10 Tháng Tám, Tổng 
giám mục Philip Wilson sẽ cử hành Thánh Lễ với tất cả các phó 
tế thường trực của Tổng Giáo Phận Adelaide tham dự. Thánh Lễ  
được đưa ra để hỗ trợ Bộ Phục Hồi đang hồi phục trong Tổng 
Giáo Phận. Chúng ta cầu nguyện cho ơn phước của Đức Chúa 
Trời và sự hướng dẫn của Ngài tiếp tục khi chúng ta nhận ra con 
đường tiến bước trong chức vụ này. 

Phó tế Arturo Jimenea [30/07/2017] 

30 Tháng Bảy 2017 (Năm A)
CHÚA NHẬT THỨ 17
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Anyone can help our school earn amazing resources:• Earn one sticker for every $10 spent at Woolworths*.• Complete Sticker Sheets.• Drop Sheets in a Collection Box for our school .̂Runs 26 July to 19 September 2017.Find out more at woolworths.com.au/earnandlearn

Earn & Learn is on again
Start collecting today

*From Wednesday 26 July to Tuesday 19 September 2017. Excludes liquor, tobacco and gift cards.
^By Tuesday 19 September 2017.

Chúng tôi rất vui mừng được tham gia vào chương trình Woolworths Earn & Learn năm 2017.  
 
Trong chiến dịch trước, chúng ta đã có thể mua một số nguồn lực tuyệt vời với những điểm mà nhớ 
quí vị chúng ta đã kiếm được.  
 
Từ nay đến ngày 19 Tháng Chín năm 2017, quí vị có thể thu thập các nhãn dán tại Woolworths theo 
điểm Earn & Learn . Đối với mỗi $10 quí vị chi tiêu ở Woolworths (không bao gồm mua thuốc lá, 
rượu và thẻ quà tặng), quí vị sẽ nhận được một nhãn dán. Những tấm dán này sau đó quí vị có thể  
trao cho con của quí vị để tdán chung trên một tờ thẻ  dán đặc biệt. Khi hoàn thành, các em có thể 
mang nó trở lại trường  hoặc quí vị có thể bỏ chúng vào hộp bộ sưu tập Woolworths địa phương.  
 
Chúng ta kiếm được nhiều điểm, chúng ta sẽ có thể mua được hơn 10.000 loại tài nguyên về giáo 
dục bao gồm toán học và tài liệu tiếng Anh, các vật liệu thủ công mỹ nghệ và nhiều thứ khác!  
 
Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của quí vị và mong muốn có một chương trình thành công. Nếu quí vị 
có thắc mắc, xin vui lòng hỏi tại Trường. 
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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

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

Nhóm Chơi  (Play Group) tại Trường 
Công Giáo Holy Family
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ICAS - English Thứ Ba 1 Tháng Tám

SPRING FAIR MEETING Thứ Tư 2 Tháng Tám(6:30 tối - chào đón mọi người)

Thi đấu Bóng Rổ Nữ SAPSASA Thứ Sáu 4 Tháng Tám

Thi đấu Bống Rổ Nam SAPSASA Thứ Sáu 4 Tháng Tám

BUỔI TỐI CHI TIẾT  CHO PHỤ HUYNH Thứ Ba 8 Tháng Tám (6 giờ tối - chào đón mọi người)

CROSS COUNTRY CARNIVAL Thứ Năm 10 Tháng Tám

NGÀY MẶC TỰ DO Thứ Sáu 11 Tháng  Tám (2nd hand books / DVD / toys)

ICAS - Maths Thứ Ba 15 Tháng Tám

TUẦN SÁCH Thứ Hai 21 Tháng Tám đến Thứ Sáu 25 Tháng Tám

CHỤP HÌNH TOÀN TRƯỜNG Thứ Ba 22 Tháng Tám

HÓA TRANG CHO TUẦN SÁCH Thứ Sáu 25 Tháng Tám

THI BÓNG ĐÁ NỮ SAPSASA Thứ Sáu 25 Tháng Tám

THI BÓNG ĐÁ NAM SAPSASA Thứ Sáu 25 Tháng Tám
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Học Kỳ 3
Học Kỳ 3 Trình Bày

Tuần 1 Ban Lãnh Đạo
Tuần 2 R/1EC and 5/6IB
Tuần 3 3/4MC & 5/6PN
Tuần 4 3/4SM & 5/6E
Tuần 5 R/1MS and 5/6MN
Tuần 6 R/1AM and 6/7NB
Tuần 7 2DH and 3/4BH
Tuần 8 2MP and 3/4CM
Tuần 9 R/1RV and 3/4DP
Tuần 10 Tết Trung Thu 

R/1JM and 5/6PA

Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày

Tuần 1 Ban Lãnh Đạo
Tuần 2 2RS and 6/7JW
Tuần 3 2JH and 6/7RG
Tuần 4 R/1MR and 5/6DE
Tuần 5 R/1GC and 3/4MJ
Tuần 6 R/1TB and 3/4KC
Tuần 7 REQ and support 

classes
Tuần 8  Nhạc Giáng Sinh

Tuần 9 Lễ Ra Trường Lớp 7

Assemblies
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 **********  AN TOÀN  ***** 

ĐƯỜNG CHO NGƯỜI BĂNG NGANG:   Xin bạn có thể đảm bảo rằng bạn băng qua đường bằng cách sử 
dụng lằn đường cho người đi bộ. Chúng tôi đã thấy một số học sinh và các bậc phụ huynh đã chạy băng 
ngang ở giữa đường giao thông. Điều này là cực kỳ nguy hiểm khi có những chiếcxe ở mọi hướng và tầm nhìn 
kém. Hãy nêu gương và sử dụng lằn đường vượt dành cho người đi bộ được giám sát bởi nhân viên trường. 

BÃI ĐẬU XE:  Bãi đậu xe của chúng ta được thiết lập với một chiều ra và một chiều vô. Xin vui lòng nhập vào 
bãi đậu xe thông qua các lối vào 
gần vò bùng binh trường. KHÔNG 
ĐƯỢC quẹo phải trên đường 
Shepherdson để vào  bãi đậu xe 
của trường (như thể hiện trên bản 
đồ). Điều này sẽ tạo ra khối giao 
thông và ùn tắc, ttức giận và nguy 
hiểm. Nó là dễ dàng hơn và nhanh 
hơn để lái xe xuống tới đường 
vòng, đi xung quanh và sau đó 
nhập vào lằn  đường để vào bãi 
đậu xe. 

KHU THẢ VÀ ĐÓN HỌC SINH: 
Khi vào bãi đỗ xe để sử dụng khu 
vực thả và đón thì  bạn nên chắc 
chắn rằng bạn đang sử dụng cả 
hai phía của bãi đậu xe (như thể 
hiện bởi đường màu vàng). Điều 
này sẽ giữ cho giao thông trên đường và làm giảm bớt tắc nghẽn trên Shepherdson và Martins Roads. Nếu 

!

	 TÀI SẢN BỊ MẤT 
Hãy đảm bảo tất cả các vật dụng cùa học sinh được dán nhãn để cho phép chúng tôi trả lại tài 
sản bị mất cho chủ sở hữu của mình. Khi chúng tôi nhận được tài sản bị mất chúng tôi kiểm tra 
tên, lớp học của họ và trả lại qua hộp lớp học của các em. Các hộp lớp sẽ được đem đến Văn 
Phòng vào buổi sáng và thu thập vào buổi chiều. 
 Quí vị được chào đónđể đến tìm bất kỳ vật dụng nào mà con em quí vị thất lạc trong Văn 
Phòng Tiếp Tân Học Sinh.

CÁC LOẠI THUỐC 

Đây là chính sách cho tất cả các loại thuốc được lưu giữ trong  phòng bệnh của trường (nằm 
gần phòng tiếp nhận của học sinh). Một bản  kế hoạch thuốc có chữ ký của bác sĩ của quị vị 
cũng cần cung cấp cho nhà trường  bất kỳ loại thuốc nào theo yêu cầu cho học sinh xử dụng 
trong suốt cả ngày - cho dù dài hạn hoặc ngắn hạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn 
panadol, Nurofen và thuốc kháng sinh. Chính sách này được thực thi để đảm bảo con quí vị 
xử dụng thuốc có liều lượng chính xác tại thời điểm chính xác mà được đăng nhập bởi đội 
ngũ nhân viên của chúng tôi và để ngăn chặn các học sinh tự dùng thuốc mà có thể gây hại. 
Một bản kế hoạch thuốc cũng cần thiết cho bất kỳ đứa trẻ đó có thể không được tự chủ. Sự 
hỗ trợ và hiểu biết của quí vị về vấn đề này thì giúp rất tốt cho nhà trường.
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MIỂ PHÍ Đào Tạo cho cấp Tiểu Học

Câu lạc bộ bóng rổ Para Hills Wanderers Netball sẽ chạy chương trình đào tạo "tiểu 
học" hàng tuần miễn phí trong Học Kỳ 3 khi chúng tôi chuẩn bị cho mùa hè bóng rổ.

Chúng tôi đang tìm kiếm người chơi bóng rổ tiếp theo để tham gia câu lạc bộ của 
chúng tôi vì vậy nếu bạn sinh năm 2008/2009/2010 và muốn chơi bóng rổ để gặp gỡ 
các bạn bè mới, có rất nhiều niềm vui và tìm hiểu về trò chơi thì đây là chương trình 
dành cho bạn.

Để biết thêm thông tin hoặc để đăng ký email parahillswanderers@gmail.com hoặc 
sms 0404 946 975 với các chi tiết liên hệ của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Đào tạo sẽ bắt đầu từ Thứ Tư, 2 Tháng Tám, từ 5:30 chiều - 6:15 chiều. Chờ đợi để 
gặp bạn ở đó.

Thử Nghiệm Mùa Hè

Câu lạc bộ bóng rổ của Para Hills Wanderers Netball Club 'Summer Trials' đang được 
tổ chức tại câu lạc bộ (nằm trên góc Kesters và Bridge Rd, Para Hills) vào ngày Thứ 
Tư, 16 Tháng Tám. Nếu bạn 7 tuổi trở lên và muốn đến và tham gia câu lạc bộ của 
chúng tôi cho mùa hè thì chúng tôi rất muốn gặp bạn ở đó.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi email cho parahillswanderers@gmail.com 
hoặc liên hệ với Paul qua số 0429 808 562.


