
Thứ Sáu, 15 Tháng Năm - Tuần 3 Học Kỳ 2

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

Tuần này, tôi chia sẻ một số suy nghĩ về cách học và hành vi cũng như cách Iếp cận độc đáo của chúng tôi tại 
Trường Holy Family. Đây là bức thư đầu Iên trong loạt ba bức thư  mà tôi mô tả chính sách của chúng tôi. 

Hành Vi là Học Tập và Học tập là Hành Vi  

Hành vi được định nghĩa là cách một người hành động hoặc ứng xử với bản thân, đặc biệt là đối với người 
khác. Nó thường là một phản ứng đối với một cnh huống hoặc kích thích cụ thể. Hành vi không thể được 
quản lý tách rời khỏi học tập và phúc lợi.  

Bối cảnh thường có một số ảnh hưởng đến hành vi. Có những lý do tại sao mọi người cư xử theo cách họ 
làm. Thường sẽ hữu ích khi xem xét phần thưởng thu được từ hành vi thách thức. Ví dụ:  

• Hành vi đáp ứng những nhu cầu nào?  
• Những cảm xúc Iêu cực mạnh nào đang được loại bỏ trong thời gian ngắn bởi hành vi?  

Tại sao các hành vi xảy ra  

Hành vi là một hình thức giao Iếp và nó phục vụ một mục đích. Hành vi cũng là một cách để đáp ứng nhu 
cầu.  
Hai nhu cầu phổ biến nhất là:  
• để có được - thêm thời gian, hiểu biết, trật tự, bình xnh, sự chú ý của bạn bè hoặc người lớn, một đối 

tượng hoặc hoạt động mong muốn, hoặc kích thích giác quan. 
• cần tránh - một tác nhân gây căng thẳng, thất vọng, một nhiệm vụ khó khăn, nhàm chán hoặc dễ dàng, 

một nhu cầu thể chất, một hoạt động mà học sinh không thích hoặc một bạn cùng lứa tuổi.  

Khi phân �ch lý do tại sao các hành vi xảy ra, hãy xem xét:  
• các yếu tố phát triển có thể góp phần vào hành vi không mong muốn - các sự kiện quan trọng có thể đã xảy 

ra trước đây trong cuộc sống của một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên; 
• các yếu tố sinh thái có thể ảnh hưởng đến hành vi, chẳng hạn như gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, khu phố, 

thực hành trường học và khí hậu, cnh trạng kinh tế xã hội, và thời điểm hiện tại; 
• điều gì có thể kích hoạt hành vi - thường là những thứ bên ngoài môi trường trực Iếp. 

Tác động của hành vi giáo viên 

Cách phản ứng của giáo viên có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của hành vi.  
• Nếu chúng ta tập trung vào chức năng (lý do) của hành vi và đáp ứng nhu cầu của trẻ, hành vi không mong 

muốn được sử dụng để truyền đạt nhu cầu đó thường sẽ biến mất. 
• Nếu chúng ta chỉ tập trung vào hành vi và cố gắng giảm thiểu nó, hành vi đó sẽ tái diễn vì nhu cầu mà hành 

vi giao Iếp vẫn không được đáp ứng. 
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Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa  

Hành vi và việc học tập của học sinh bị ảnh hưởng bởi:  
• ngôn ngữ và văn hóa - các thực hành đáp ứng văn hóa dựa trên bản sắc của học sinh để tăng cường sự 

tham gia và thành �ch.  
• chất lượng của mối quan hệ giáo viên - học sinh - quan hệ chăm sóc và quản lý lớp học là những khía cạnh 

chính của thực hành đáp ứng văn hóa.  
Điều quan trọng nữa là giáo viên phải nâng cao nhận thức của họ về các vấn đề mà trẻ em và gia đình phải 
đối mặt từ các nền tảng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ bằng cách phát triển nhận thức, kiến thức và kỹ 
năng văn hóa.  

Môi trường định hình hành vi  

Bản chất và chất lượng của môi trường học đường đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hành vi 
của trẻ em. Tại Holy Family:  
• tầm quan trọng của can thiệp sớm để giải quyết các mẫu hành vi trước khi chúng trở nên củng cố và chống 

lại sự thay đổi. 
• nhu cầu cung cấp các chiến lược phù hợp với lứa tuổi và theo dõi 
• những khó khăn về hạnh kiểm thời thơ ấu đã biết cùng với những khó khăn về hành vi và học tập khác, bao 

gồm ADHD, các vấn đề về học tập, rối loạn tâm trạng và lo âu, lạm dụng / nghiện rượu và chất kích thích, và 
tự tử.  

Vai trò của phản ứng của người lớn  

Hành vi như một dạng biểu hiện được định hình, giảm bớt hoặc củng cố bởi những gì xảy ra trước và sau nó. 
Hành vi của trẻ em hoặc thanh niên khó có thể thay đổi trừ khi hành vi của người lớn thay đổi và bối cảnh 
xung quanh hành vi thay đổi.  

Cải thiện động lực, sự tương tác và học hỏi.  

Khi giáo viên làm quen với học sinh và học sinh cảm thấy giáo viên In tưởng vào họ và đặt kỳ vọng cao, điều 
đó có thể có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi của học sinh.  

Nhạy cảm với sự khác biệt  

Có sự nhạy cảm với những khác biệt và kinh nghiệm cá nhân cũng sẽ giúp giáo viên hỗ trợ học sinh hiệu quả 
hơn. Ví dụ:  
• các sự kiện quan trọng hoặc đau buồn có thể đã xảy ra trong cuộc sống của một đứa trẻ hoặc thanh thiếu 

niên đã ảnh hưởng đến sự phát triển của họ; 
• các yếu tố sinh thái, chẳng hạn như gia đình, bạn bè đồng trang lứa, bạn bè, khu phố, thực hành trường 

học và khí hậu, cnh trạng kinh tế xã hội ; 
• sự khác biệt về học tập hoặc điều kiện y tế. . 

Điều quan trọng đối với sự an toàn và phúc lợi của học sinh là giáo viên sử dụng kiến thức của họ về học sinh 
để thông báo cho việc thực hành của họ. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều đã được đào tạo về Mô hình 
đường phố Berry, trong đó có năm lĩnh vực được thể hiện trong sơ đồ bên dưới.  

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG
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Berry Street Model
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CUỘC THI VÀ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC TRƯỜNG TRONG NƯỚC 2021 
 

Nếu quí vị muốn con em quí vị tham gia ICAS - Cuộc Thi và Đánh Giá Các Trường Trong Nước năm 2021, xin điền vào 

mẫu dưới đây. Vui lòng gửi lại mẫu đăng ký cho văn phòng với lệ phí cho cuộc thi vào  

Thứ Sáu  7 Tháng Năm  2021. 
 

Xin lưu ý rằng điều này chỉ dành cho học sinh từ Lớp 2 trở lên 
Công Nghệ Kỹ Thuật Số chỉ dành cho học sinh từ Lớp 3 trở lên 

 
 

Tôi cho phép con tôi tham gia ICAS- Cuộc Thi và Đánh Giá Các Trường Trong Nước năm 2020 

 

Tên Học Sinh: ______________________________________________ 

 

Lớp: _______________ 

 

Cấp Lớp: _______________ 

 

Tên Phụ Huynh:   ______________________________________________ 
 
 

 Môn Thi Ngày Thi Lệ Phí 

 Digital Technologies Thứ Hai 9 Tháng Tám $17.05 

 Science Thứ Hai 16 Tháng Tám $17.05 

 Spelling Thứ Hai 23 Tháng Tám $17.05 

 English Thứ Ba 24 Tháng Tám $17.05 

 Mathematics Thứ Hai 30 Tháng Chín $17.05 
 
 

Đăng Ký và Trả Lệ Phí có thể hoàn thành thông qua  
ứng dụng QKR 
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Kiểm tra NAPLAN Thứ Hai 17 Tháng Năm (9am -11am)

OUTER NORTHERN SOCCER CARNIVAL Thứ năm 27 Tháng Năm ***Lớp 3-6***

NGÀY TỪ THIỆN Thứ Sáu 28 Tháng Năm

THÁNH LỄ TOÀN TRƯỜNG Thứ Sáu 28 Tháng Năm (chỉ có học sinh và nhân viên)

SACPSSA LACROSSE CARNIVAL Thứ Ba 8 Tháng Sáu***Lớp 5-6***

TRANSITION (Học Kỳ 3 cho Lớp  Receptions) Thứ Tư 9 Tháng Sáu (9 giờ sáng đến 10.15 sáng)

NGHỈ LỄ Thứ Hai 14 Tháng Sáu - Sinh Nhật Nữ Hoàng

TRANSITION (Học Kỳ 3 cho Lớp  Receptions) Thứ Tư 16 Tháng Sáu (9 giờ sáng đến 11 giờ sáng)

THI ĐẤU AFL FOOTBALL Thứ Sáu 18 Tháng Sáu***Lớp  4-6***

CATHOLIC IDENTITY DAY Thứ Sáu 25 Tháng Sáu

SEMESTER 1 REPORTS Thứ Hai 28 Tháng Sáu sẽ email về cho Phụ Huynh

THI SACPSSA NETBALL Thứ Năm 1 Tháng Bảy***Lớp 3-6***

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ 2 Thứ Năm 1 Tháng Bảy

HỌC SINH NGHỈ HỌC Thứ Sáu 2 Tháng Bảy - Ngày Huấn Luyện cho Nhân Viên
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BẮT ĐẦU 
VÀO TRƯỜNG HỌC
THÁNG BẢY NÀY? 

Hãy cho con em bạn có một bắt đầu tốt.
KHÔNG TÍNH Lệ Phí cho Học Kỳ 3 & 4
Cho những trẻ bắt đầu Lớp Reception vào giữa năm.
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QKR - Tài khoản Canteen, Đơn Đặt Hàng muộn CHỈ được sử dụng 
cho những mục đích đó.  

CHI TRẢ TIỀN - CHỈ xử dụng bằng TIỀN MẶT. 

Cám ơn sự hợp tác và thông hiểu của quí vị.

Nếu quí vị cần đăng ký cho con em mình vào Trung Tâm Giữ Trẻ Ngoài Giờ OSHC quí 
vị có thể gửi email đến bookings2@holyfamily.catholic.edu.au. 

Xin chắc rằng quí vị điền BSC hoặc ASC, các ngày quí vị chọn, ngày bắt đầu và tên họ 
của con em quí vị. 

Một ví dụ có thể nằm trong dòng chủ đề - ASC Booking Friday 30/04/21 - Jo Bloggs 

BSC = Trước giờ học 
ASC = Sau giờ học

mailto:bookings2@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:bookings2@holyfamily.catholic.edu.au
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Book Club Issue 8 is only available to view and order online at this link: https://
www.scholastic.com.au/media/5754/bc820.pdf. 

Delivered to your home address for $5.99.

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scholastic.com.au%2Fmedia%2F5754%2Fbc820.pdf&data=04%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C0cc449ba84664f7d5a4b08d885de78c1%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637406537854540653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvPKmAIVVY9ndyJc%2BMbubMHTyk4fBPNt9KHyage2KoU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scholastic.com.au%2Fmedia%2F5754%2Fbc820.pdf&data=04%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C0cc449ba84664f7d5a4b08d885de78c1%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637406537854540653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvPKmAIVVY9ndyJc%2BMbubMHTyk4fBPNt9KHyage2KoU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scholastic.com.au%2Fmedia%2F5754%2Fbc820.pdf&data=04%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C0cc449ba84664f7d5a4b08d885de78c1%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637406537854540653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvPKmAIVVY9ndyJc%2BMbubMHTyk4fBPNt9KHyage2KoU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scholastic.com.au%2Fmedia%2F5754%2Fbc820.pdf&data=04%7C01%7CAmanda.Read%40holyfamily.catholic.edu.au%7C0cc449ba84664f7d5a4b08d885de78c1%7Cf6c3bca027ad4d42b2302e8e42cbc566%7C0%7C0%7C637406537854540653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvPKmAIVVY9ndyJc%2BMbubMHTyk4fBPNt9KHyage2KoU%3D&reserved=0
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Holy Family OSHC or  “Centre”

Nhóm Chơi của Trường Holy Family 
Cho trẻ em từ 0 - 5 tuổi 

Chúng tôi dựa trên những dự đoán về tính liên tục, chuyển tiếp và con đường cho trẻ 

em và gia đình của chúng. Xem con bạn chơi, học hỏi và xây dựng tình bạn và các kỹ 

năng xã hội của chúng trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ. 

Tất cả các gia đình đều được chào đón (bạn không cần phải đến trường) 

Thời gian: Thứ Ba & Thứ Năm từ 9 giờ sáng - 11 giờ sáng 
Địa Điểm: Trong Trung Tâm của Holy Family 

Mang theo:  nước, mũ, trái cây và một đồng tiền vàng. 
Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi 82506616 hoặc email: 

kelly.johnston@holyf family.catholic.edu.au 

CAPTION

http://family.catholic.edu.au
http://family.catholic.edu.au
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Thứ Hai - 8.30 đến 9.30 sáng

Thứ Tư - 2.30 trưa đến 3.30 trưa

Thứ Năm - 8.30 đến 9.30 sáng

UNIFORM SHOP
Đồng phục mùa đông là bắt buộc cho Học Kỳ  2 và 3 và hiện đã có sẵn tại Phòng Đồng Phục.  
Đồng Phục mùa đông như sau: 

NỮ SINH: 
Pinafore - Áo đầm có yếm (Reception tới lớp 4); 
Váy ngắn (Lớp 5 & 6); 
Áo sơ mi màu kem có phù hiệu của Holy Family; 
Cà vạt; 
Áo lạnh thun đỏ có phù hiệu Holy Family 
Vớ đen cao tới đầu gối hoặc vớ đen cao đến thắt lưng. 

NAM SINH: 
Quần tây đen dài có phù hiệu Holy Family; 
Áo sơ mi dài tay sọc của Holy Family; 
Cà vạt; 
Áo lạnh thun đỏ có phù hiệu Holy Family; 
Vớ đen với sọc của HolyFamily. 

THỂ THAO: (Nam và Nữ) 
Quần trackpants của Holy Family; 
Áo có giây kéo của Holy Family (không bắt buộc) 
Áo thun có sọc của Holy Family; 
Vớ trắng thể thao có sọc của  Holy Family. 

Đồng phục cũ  

Chỉ những bộ đồng phục trong tình trạng tốt, mới được chấp nhận bán tại Shop Đồng Phục. Các mặt 
hàng bị ố vàng, đánh dấu, rách nát, chắp vá, sờn, phai màu hoặc hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào 
đều không được chấp nhận bán. Bất kỳ mặt hàng nào không phù hợp để bán sẽ được xử lý hoặc cung 
cấp cho ban tiếp nhận học sinh nếu phù hợp. 

GIỜ MỞ CỬA
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Assemblies
Học Kỳ 2 Trình Bày

Tuần 1 Leaders
Tuần 2 3AE & 2MA
Tuần 3 2JW & 2CZ
Tuần 4 1KJ & 1SD
Tuần 5 Mission Week
Tuần 6 1NP & 1HA
Tuần 7 RMR & RPN
Tuần 8 RMP & helpers
Tuần 9 Catholic Identity Day
Tuần 10 Music
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TIN APRIM
Chúa Nhật này, ngày 16 Tháng Năm là Lễ Chúa Thăng Thiên. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Trong Kinh Tin 
Kính, chúng ta nói rằng Chúa Giê-su“ thăng thiên và ngự bên hữu Đức Chúa Cha ”. Cuộc sống trên đất của 
Chúa Giê-su đạt đến đỉnh cao với sự Thăng Thiên, khi ngài từ thế gian này lên trời cùng Cha trên trời. Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô tin rằng chúng ta hiện có Chúa Giê-su là Người bênh vực cho chúng ta; chúng ta đừng 
ngại hướng về Ngài để xin Ngài tha thứ, ban phước và thương xót như Ngài luôn thương xót và bênh vực chúng 
ta! Đức Thánh Cha Phanxicô sử dụng cách ví von này, “Ngài giống như một sợi dây dẫn đường leo núi, khi lên 
đến đỉnh núi, kéo chúng ta đến với Ngài và dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Nếu chúng ta giao phó mạng 
sống của mình cho Ngài, nếu chúng ta để mình được Ngài  hướng dẫn, chúng ta chắc chắn đang ở trong bàn tay 
an toàn, trong tay của Đấng Cứu Rỗi, Đấng Bênh vực chúng ta. ”  

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận rằng Chúa Giêsu hiện diện qua Giáo Hội, đây là một phần mở rộng sứ mệnh 
của Ngài. Sứ điệp cuối cùng của Chúa Giê-su cho các môn đồ là sứ mệnh của ngài: “Vậy hãy đi và làm môn đồ 
cho muôn dân”. (Mathiơ 28:19). Một nhiệm vụ rõ ràng là cộng đồng Kitô hữu tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô 
mà Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả là “Rao giảng niềm vui của Tin Mừng cho tận cùng trái đất, chiếu sáng 
ngay cả những vùng rìa của thế giới chúng ta” (sđd, n. 288). 

Trích từ Giáo Hoàng Francis Homilies.  

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:   General Enquiries:    
enquire@salcath.org.au 
Email:   Confidential Matters: 
businessmanager@salcath.org.au 
Parish Clergy: 

  Fr Shibu Jacob Msfs PP 
  Fr Santosh Pereira Msfs  
  Fr Francis Trinh Van Phat (in residence) 
  Deacon Arturo Jimenea  
  (For emergencies after office hours, 
  please phone 8258 2314, and use the  
  mobile number provided) 

Clerical Assistant: 
Nicholas Dangcalan 
Phone:   8258 2314 
Email:    clerical_assist@salcath.org.au 
Parish Sacrament Program: 
Louise Svensdotter (Coordinator) 
Diane Innes (Pastoral Assistant) 
Sacrament Program direct line: 8281 9603    
Email:   sacraments@salcath.org.au 

   Parish Faith Formation: 
Joan Young (Coordinator) 
Phone:  0419 485 090  
Email:   young.joan@bigpond.com 
Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay  
Phone:  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 
  Parish Bulletin 
  Diane Innes  (Echo Editor) 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

16th May 2021 
The Ascension of the LordThe Ascension of the LordThe Ascension of the LordThe Ascension of the Lord        ----        Year BYear BYear BYear B    

      

SUNDAY MASS TIMESSUNDAY MASS TIMESSUNDAY MASS TIMESSUNDAY MASS TIMES    
    

St Augustine’s ChurchSt Augustine’s ChurchSt Augustine’s ChurchSt Augustine’s Church   
 (no booking needed)                                            
    23 Commercial Rd Salisbury 
 Saturday – 6.00pm 
 Sunday -     9.00am & 7.00pm 
Polish Sunday  -   12 noon 
1st Sunday of Month - 3.pm (Filipino) 
2nd Sunday of Month - 10.30am (Italian) 
 

Holy Family Mass CentreHoly Family Mass CentreHoly Family Mass CentreHoly Family Mass Centre: : : :     
    (no booking needed)   
     Shepherdson Rd Parafield Gardens  
                Sunday: - 10:30am  
St Finbar’sSt Finbar’sSt Finbar’sSt Finbar’s::::        
                                        (no booking needed)   

Greencroft Road, Salisbury North 
Sunday: - 9:00am 

       

RERERERECONCILIATIONCONCILIATIONCONCILIATIONCONCILIATION 
                Saturday afterafterafterafter 9:30am Mass and   
     beforebeforebeforebefore the 6:00pm Vigil Mass 

5:15pm - 5:45pm 

Parish website: https://salcath.org.au 
http://salcath.freehostia.com 

 

PARISH YOUTH GROUPPARISH YOUTH GROUPPARISH YOUTH GROUPPARISH YOUTH GROUP    

My dear people of God, greetings and good wishes to you from Fr Santosh. 
After having established the parish youth group I am happy to update you 
on our plans and also the possibilities we have in this flourishing parish. 
The idea of forming a youth group came to my mind when I visited a 
Catholic College for Mass and learned from a student that though he is a 
catholic and attends Sunday Mass regularly in our parish together with his 
family, didn’t come forward to receive communion fearing that he would be 
laughed at by others. That was something disturbing for me and realised 
that we need to support these young ones from the peer group pressure. 
When the majority around us do not believe in the existence of God and a 
good number though baptised, do not practice their faith, it’s easy for the 
young ones to flow with the currents and become one like them. Therefore, 
I thought the likeminded young people of our parish should stay connected 
to strengthen each other’s faith.  
 
Ecclesiastes 12:1 says “Don’t let the excitement of youth cause you to 
forget your Creator. Honour him in your youth before you grow old and 
say, “Life is not pleasant anymore.” This verse from the Bible is so 
powerful it gives us the answer to all our questions raising in the minds for 
the need to be belonging to God always and not just in our old age. Today 
the common trend in our society is ‘everything has a time’ and the time for 
God too will come when we grow old. But that’s not right. We have 
realised that we need God not for a certain age but always. This is what 
made us come together for our first meeting held on 17th April 2021 at the 
Family Parish Centre, Salisbury.  
 
Two important decisions taken in consultation with those present were:  
to have meeting every two months (6 meetings in a year) and to have 
adoration of the Blessed Sacrament and thereafter dinner in a restaurant 
every two months (6 times). We have also created a Youth Facebook group 
to stay connected and What’s App group for faster communication. By the 
grace of God, we have taken off well and we need your prayers and 
continuous assistance.  
 
P.S. The youth group is always happy to welcome new members.  

God Bless, Live Jesus 

Fr Santosh Pereira MSFS 
(Co-ordinator of youth group) 

 
 

NHÓM THANH NIÊN GIÁO XỨ 

Dân Chúa thân mến của tôi, lời chào và lời chúc tốt đẹp từ Cha Santosh.  
Sau khi thành lập nhóm trẻ giáo xứ, tôi rất vui được cập nhật cho các bạn về kế hoạch 
của chúng tôi và những khả năng chúng tôi có trong giáo xứ đang phát triển mạnh mẽ 
này. Ý tưởng thành lập một nhóm thanh niên nảy ra trong đầu tôi khi tôi đến thăm một 
Trường Trung Học Công Giáo về Thánh Lễ và học được từ một học sinh rằng mặc dù 
anh ta là người theo đạo Công Giáo và tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật thường xuyên ở 
giáo xứ của chúng ta cùng với gia đình của em ấy, nhưng em đã không đến nhận tiệc 
thánh vì sợ em ấy sợ rằng sẽ bị người khác chê cười. Đó là một điều gì đó khiến tôi băn 
khoăn và nhận ra rằng chúng ta cần hỗ trợ những người trẻ này khỏi áp lực của các bạn 
trong nhóm. Khi đa số xung quanh chúng ta không tin vào sự tồn tại của Chúa và một số 
tốt dù đã được rửa tội, không thực hành đức tin của mình, thì những người trẻ tuổi rất dễ 
bị cuốn theo dòng chảy và trở thành giống như họ. Vì vậy, tôi nghĩ những người trẻ có 
chí hướng trong giáo xứ của chúng ta nên kết nối với nhau để củng cố đức tin của nhau.  

Truyền Đạo 12:1 nói "Đừng để sự phấn khích của tuổi trẻ khiến bạn quên đi Đấng Tạo 
Hóa của bạn. Hãy tôn vinh Ngài khi bạn còn trẻ trước khi bạn già đi và nói, "Cuộc sống 
không còn dễ chịu nữa." Câu này trong Kinh thánh là như vậy mạnh mẽ, nó cung cấp 
cho chúng ta câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của chúng ta đang dấy lên trong tâm trí về 
nhu cầu được thuộc về Chúa luôn luôn chứ không chỉ ở tuổi già của chúng ta. Ngày nay, 
xu hướng chung trong xã hội của chúng ta là "mọi thứ đều có thời điểm" và thời gian 
dành cho Chúa cũng sẽ đến khi chúng ta già đi. Nhưng điều đó không đúng. Chúng ta 
đã nhận ra rằng chúng ta cần Chúa không phải cho một độ tuổi nhất định mà luôn luôn. 
Đây là điều khiến chúng tôi đến với nhau trong cuộc họp đầu tiên được tổ chức vào 
ngày 17 Tháng 4 năm 2021 tại Trung tâm Giáo xứ Gia đình, Salisbury.  

Hai quyết định quan trọng được thực hiện với sự tham khảo ý kiến của những người có 
mặt là: họp hai tháng một lần (6 cuộc họp trong một năm) và chầu Mình Thánh Chúa và 
sau đó ăn tối tại nhà hàng hai tháng một lần (6 lần). Chúng tôi cũng đã tạo nhóm 
Facebook dành cho thanh niên để giữ kết nối và nhóm Ứng dụng để liên lạc nhanh hơn. 
Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng tôi đã thành công tốt đẹp và chúng tôi cần sự 
cầu nguyện và hỗ trợ liên tục của bạn.  

P.S. Nhóm trẻ luôn vui mừng chào đón thành viên mới.  
Xin Chúa phù hộ, Chúa Giêsu Sống 
 Cha Santosh Pereira MSFS (Điều phối viên nhóm thanh niên) 

16 Tháng Năm 2021 
Sự Thăng Thiên Của Chúa - Năm B
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 THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

THỞI GIỜ Ở TRƯỜNG: 

• TRƯỜNG BẮT ĐẦU - Trường bắt đầu lúc 8 giờ 50 phút, học sinh phải chịu sự giám sát của 
người lớn mọi lúc. Nhân viên trực sân trường bắt đầu lúc 8:30 sáng, nếu họ đến sớm hơn họ cần 
qua trung tâm Giữ Trẻ OSHC; 
• ĐẾN HỌC TRỂ - Nếu con bạn đến trể hơn 8.50 sáng, chúng phải đến đăng nhập tại Văn Phòng 
của Học Sinh; 
• TRƯỜNG CHẤM DỨT - Trường học kết thúc lúc 3 giờ chiều nếu bạn không thể đón con trước 
3.10 chiều, họ cần đến Trung Tâm Gữ Trẻ OSHC; 
• ĐÓN / THẢ XUỐNG AN TOÀN - Vui lòng sử dụng Khu vực “Kiss & Drop off Zone” và KHÔNG thả 
con bạn trong bãi đậu xe hoặc trong Khu vực dành cho người khuyết tật, đó là bất hợp pháp; 
• AN TOÀN - Vui lòng không đi bộ trên đường lái xe, sử dụng lối đi bộ, đi vào hoặc ra khỏi cổng ra / 
vào xe; 
• NHÃN - vui lòng dán nhãn tất cả quần áo có thể tháo rời (ví dụ: áo lạnh, áo khoác, mũ), nhãn 
trường, chai nước uống, hộp ăn trưa và bất cứ thứ gì khác mà con bạn có thể mang theo; 
• VẬT DỤNG MỤC CÁ NHÂN- Không được mang đồ chơi, đồ điện tử hoặc dụng cụ thể thao đến 
trường (máy tính xách tay có sẵn cho thuê từ Lớp R-1 và được cung cấp cho Lớp 2-7, dụng cụ thể 
thao có sẵn từ giáo viên lớp); 
• KHÔNG ĂN ĐẬU- Một lời nhắc nhở chúng ta là trường chúng ta hoàn toàn không ăn các loại đậu. 
Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở Nutella, Bơ đậu phộng và một số thanh kẹo  muesli. 
• KHU VỰC ĐẬU XE CỦA NHÂN VIÊN TRƯỜNG - Bãi đậu xe bên trong chỉ dành cho NHÂN 
VIÊN TRƯỜNG. 
• CÁC CỔNG - Tất cả các cổng được khóa hàng ngày vào lúc 9.15am và mở lại vào lúc 2:15 chiều. 
Trong những thời gian này, bạn phải đi qua văn phòng phía trước và đăng nhập. 

Laptops 
Các máy tính xách tay là công cụ tuyệt vời cho các học sinh.  
Dưới đây là một vài lời khuyên để chăm sóc chúng: 

* Không để thức ăn hoặc đồ uống gần máy tính xách tay; 
* Lưu trữ trong một khu vực khô và an toàn; 
* Sử dụng trong khu vực khô ráo (tức 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 với máy tính xách tay; 
* Luôn đảm bảo nắp bảo vệ không bị tách ra và không bị  
  giả mạo. 

Cảm ơn
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