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Xin gửi đến tất cả Phụ Huynh, Gia Đình và Học Sinh 

Thay mặt toàn thể nhân viên tại Trường Holy Family, 
chúng tôi xin chúc các bạn có một Mùa Giáng Sinh an 

lành và tốt đẹp nhất.  

Hẹn gặp lại các bạn vào năm 2022. 
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DỊCH VỤ XE BUÝT CỦA TRƯỜNG CÔNG GIÁO HOLY FAMILY  

1. Càng ngày, chúng tôi càng nhận thấy rằng các gia đình đang gặp khó khăn trong việc đưa con em 
mình đến Trường Công Giáo Holy Family một cách an toàn. Quí vị có thể cân nhắc sử dụng Xe Buýt 
Trường Holy Family.  

2. Trường Công giáo Holy Family đang có kế hoạch cung cấp Dịch vụ Xe Buýt Buổi sáng / Buổi chiều 
vào năm 2022. Xe buýt sẽ đến đón con em quí vị và thả chúng xuống tại khu vực Kiss and Drop Zone 
trong trường. Xe buýt sẽ đón các em trong trường và đưa các em đến Điểm dừng Xe buýt tại địa 
phương mà nhà trường và gia đình đã đồng ý để hai bên thuận tiện.  

3. Dịch vụ Xe buýt sẽ được cung cấp bởi Dịch vụ Adelaide Star Bus với xe buýt do trường thuê cùng tài 
xế được công nhận và mang Biểu Tượng của Trường.  

4. Các nhóm gia đình chính của chúng ta theo số học sinh nằm ở các khu vực sau:  

   • Burton 27  
   • Mawson Lakes 20  
   • Parafield Gardens 235  
   • Paralowie 95  
   • Salisbury 27  
   • Salisbury Downs 43  
   • Salisbury North 26  
   • Virginia 10  

5. Chúng tôi sẽ phân bố các điểm dừng xe buýt theo mô hình thuận tiện nhất để phục vụ các gia đình và 
quản lý thời gian. Đôi khi việc thu thập từ một địa chỉ nhà có thể tùy thuộc vào nhu cầu.  

6. Chi phí ước tính sẽ là $4 cho mỗi chuyến đi. Giảm giá sẽ được áp dụng cho nhiều chuyến đi.  

7. Để hỗ trợ chúng tôi trong việc lập kế hoạch, xin vui lòng cho biết sự quan tâm của quí vị đến việc sử 
dụng xe đưa đón của trường học bằng cách điền vào bản khảo sát này.  

Cảm ơn quí vị đã xem xét dịch vụ này.  

Trân trọng,  

Kerry White  
Hiệu Trưởng  

https://www.surveymonkey.com/r/KXBHTPY
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LỄ RA TRƯỜNG CỦA LỚP 6 Thứ Năm 9 Tháng Mười Hai

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ THỨ SÁU 10 THÁNG MƯỜI HAI (lúc 3 giờ chiều)

2022
NGÀY ĐẦU TIÊN TRỞ LẠI CỦA HỌC KỲ  1, 2022 

(Receptions & Lớp 1)
Thứ Hai 31 Tháng Giêng (8.50

PHỤ HUYNH của các Học Sinh Lớp 2-6  

GẶP GỞ & TRÒ CHUYỆN VỚI CÁC GIÁO VIÊN
THỨ HAI 31 THÁNG GIÊNG

NGÀY ĐẦU TIÊN TRỞ LẠI CỦA HỌC KỲ 1, 2022 

(Các lớp 3-6)
Thứ Ba 1 Tháng Hai (8.50 sáng)
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 71 Shepherdson Road Parafield Gardens SA 5107
T 08 8250 6616 F 08 8250 3043 ISD 61 8 82506616

E info@holyfamily.catholic.edu.au W www.holyfamily.catholic.edu.au

PLEASE RETURN THIS FORM TO THE OFFICE PRIOR TO FRIDAY 3rd DECEMBER 2021
IF THIS FORM IS NOT RETURNED BY THE DUE DATE LEVEL 1 FEES WILL BE CHARGED IN 2022

Full Name of Children attending Holy Family Catholic School:

1

2 Office Use Only

3 Level:

4 Billing ID:

Parent/s 
Name: 

Signature: Date:

Address:

ANNUAL SCHOOL FEES

EARLY PAYMENT DISCOUNT

SIBLING DISCOUNT

PAYMENT OPTIONS

INVOICING / SCHOOL FEES PAYABLE

HEALTH CARE/PENSIONER/SCHOOL CONCESSION CARD LEVEL

OSHC

School fees will be invoiced per term. Fees are due and payable each term and your account should be finalised by 30/11/2022. 

All information is correct at the time of printing but the School reserves the right to make amendments if necessary.

2022 FEE SCHEDULE

Holy Family offers families a number of options for paying their fees. The school’s preferred method is Direct Debit and families can arrange 
a direct debit authority form from the front office or from our website (click on Parent Resources). Families are able to make VISA,
Mastercard, Cash and Cheque payments at the front office. We can also arrange deductions through Centrelink. Alternative payments by
BPay or internet bank transfer or using the QKR App are also available. Please see the invoice/statement for full details and reference code
of your account.

The OSHC account is billed separately to tuition. Except BPay the same payment methods apply as above including QKR App. Your OSHC
account MUST be kept up to date in order to continue using the Service.

This level is only for families who hold a current means-tested concession card or are eligible for School Card Level.
** School Card applications will be available December from our office or complete online via www.sa.gov.au website .

A sibling discount of 30% has been applied to the tuition fee for a second child, 40% for third and heavily discounted for the fourth and
subsequent children attending Holy Family.

If the total account fee is paid by 28 February 2022 a 5% discount will be applied on the total fees.

It is understood that payment of the school fee account is my/our responsibility as stated on the Enrolment
Acceptance Form.

The annual school fee covers the Tuition and Resources, Class Excursions, Year 2-6 School Laptop Program, Stationery, Ambulance Cover 
and School Insurance.

XIN TRẢ LẠI ĐƠN NÀY CHO VĂN PHÒNG TRƯỚC 3 THÁNG MƯỜI HAI 2021 

NẾU ĐƠN NÀY KHÔNG ĐƯỢC TRẢ VỀ VÀO NGÀY HẾT HẠN THÌ LEVEL 1 HỌC PHÍ  SẼ PHẢI TRẢ CHO NĂM 2022

HỌC PHÍ CHO NĂM 2022

TÊN HỌ CÁC ĐỨA TRẺ ĐANG HỌC TẠI HOLY FAMILY:

Tên Họ  
Phu Huynh:     ______________________________________________________________________________________________ 

Điều này được hiểu rằng việc thanh toán tài khoản học phí là trách nhiệm của tôi/chúng tôi như đã nêu trong Mẫu Đơn 
Chấp Nhận Ghi Danh.  

Chữ Ký:        ___________________________________________________________  Ngày:   ___________________________________ 
  
Địa Chỉ:        _______________________________________________________________________________________________________

HỌC PHÍ HÀNG NĂM  
Học phí hàng năm của nhà trường bao gồm Học phí và  Sách Vở , các Chuyến tham quan, Chương trình máy tính xách tay từ Lớp 2-6 của Trường, 
Văn phòng phẩm, Bảo hiểm Xe cứu thương và Bảo hiểm Trường học. 


GIẢM GIÁ TRẢ SỚM 

Nếu tổng phí tài khoản được thanh toán trước ngày 28 tháng 2 năm 2022,  giảm 5% sẽ được áp dụng trên tổng phí. 


GIẢM GIÁ CHO ANH CHỊ EM 

Mức giảm giá 30% cho anh chị em đã được áp dụng trong học phí cho đứa con thứ hai, 40% cho đứa thứ ba và giảm rất nhiều cho đứa trẻ thứ tư 
và tuần tự đang theo học tại Holy Family.


CÁC LỰA CHỌN THANH TOÁN  
HOLY FAMILY ĐƯA RA CHO GIA ĐÌNH MỘT SỐ LỰA CHỌN ĐỂ THANH TOÁN HỌC PHÍ CỦA HỌ. PHƯƠNG THỨC ƯU ĐÃI CỦA NHÀ TRƯỜNG LÀ 
TRẢ TRỰC TIẾP VÀ CÁC GIA ĐÌNH CÓ THỂ SẮP XẾP HÌNH THỨC TRẢTRỰC TIẾP TỪ VĂN PHÒNG TRƯỜNG HOẶC TỪ TRANG WEB CỦA 
CHÚNG TÔI (bấm vào Parent Resources). Các gia đình có thể thực hiện thanh toán bằng VSA, Mastercard, Tiền mặt và Cheque tại văn phòng. Chúng 
tôi cũng có thể sắp xếp các khoản khấu trừ thông qua Centrelink. Thanh toán thay thế bằng BPay hoặc chuyển khoản ngân hàng qua internet hoặc 
sử dụng QKR cũng có sẵn. Vui lòng xem hóa đơn / bảng sao kê để biết đầy đủ chi tiết và mã tham chiếu của tài khoản của bạn. 


HÓA ĐƠN / HỌC PHÍ CÓ THỂ THANH TOÁN 
Hóa Đơn Học Phí sẽ được lập cho mỗi học kỳ. Các khoản phí đến hạn và phải trả mỗi kỳ hạn và tài khoản của bạn sẽ được tính phải trả trước ngày 
30/11/2022 


CÁC THẺ GIÚP GIẢM LỆ  PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE / NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
Mức này chỉ dành cho những gia đình có thẻ giảm giá đã được kiểm tra phương tiện hiện tại hoặc đủ điều kiện cho Cấp Thẻ Giảm Giá.

 ** Đơn xin Thẻ Giam Giá sẽ có sẵn vào Tháng 12 tại Văn Phòng của chúng tôi hoặc hoàn tất trực tuyến qua trang web www.sa.gov.au. 


Giữ trẻ ngoài giờ OSHC  
Các tài khoản OSHC được tính riêng trong học phí. Ngoại trừ BPay, các phương thức thanh toán tương tự được áp dụng như trên bao gồm cả Ứng 
dụng QKR. Tài khoản OSHC của bạn PHẢI được cập nhật để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. 


                                
                       Tất cả các thông tin là chính xác tại thời điểm in ra nhưng Nhà Trường có quyền sửa đổi nếu cần thiết. 
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LEVEL 1      Families whose combined gross income is greater than $75,000 per year. 

Year Level 1st  Child + 2nd  Child + 3rd  Child + 4th  Child
2-6 (Yearly) $2,560.00 $1,792.00 $1,536.00 $306.00
R-1 (Yearly) $2,083.00 $1,458.00 $1,250.00 $0.00

TOTAL $_______________  less 5% early payment discount (if applicable)

LEVEL 2     
Year Level 1st  Child + 2nd  Child + 3rd  Child + 4th  Child
2-6 (Yearly) $2,317.00 $1,622.00 $1,390.00 $306.00
R-1 (Yearly) $1,838.00 $1,287.00 $1,103.00 $0.00

TOTAL $_______________  less 5% early payment discount (if applicable)

LEVEL 3     
Year Level 1st  Child + 2nd  Child + 3rd  Child + 4th  Child
2-6 (Yearly) $2,050.00 $1,435.00 $1,230.00 $306.00
R-1 (Yearly) $1,574.00 $1,102.00 $944.00 $0.00

TOTAL $_______________  less 5% early payment discount (if applicable)

SCHOOL / 
CONCESSION CARD 
LEVEL
Year Level 1st  Child + 2nd  Child + 3rd  Child + 4th  Child
2-6 (Yearly) $1,607.00 $1,125.00 $964.00 $214.00
R-1 (Yearly) $1,192.00 $834.00 $715.00 $0.00

TOTAL $_______________  less 5% early payment discount (if applicable)

*School Fees will be invoiced by term 
* School Card is for eligibility only, no further rebates provided.

Year 5 Camp TBA
Year 6 Camp TBA
Year 3/4 Sleepover $25
Seniors Jumper $75

2022

2022 Full Year Fees Schedule per Child 

Families whose combined gross income is greater than $60,000 and less than $75,000 
per year. 

Families whose combined gross income is greater than the school card threshold and 
less than $60,000 per year. 

 School Card Approved or Means-tested Concession Card. FA, PP, NSA, PA, SA, SL, WA, 
LI, PPS

Items NOT included in Tuition Fees:

Lệ Phí Trường của năm 2022 

    MỨC  1                  Các gia đình có tổng lợi tức nhiều hơn $75,000 một năm. 

MỨC  2     Các gia đình có tổng lợi tức  nhiều hơn $60,000 và ít hơn $75,000 một năm. 

    MỨC  3     Các gia đình có tổng thu nhập nhiều hơn ngưỡng thẻ giảm giá và dưới $60 

 MỨC CÓ                Thẻ trường được chấp thuận hoặc Thẻ giảm giá được kiểm định 
THẺ GIẢM GIÁ       có nghĩa là dưới dạng: FA, PP, NSA, PA, SA, SL, WA, LI, PPS

* Học phí sẽ được lập hoá đơn theo học kỳ 
* Thẻ Giảm Giá chỉ được khi hội đủ điều kiện, không được giảm giá thêm. 

 Các Sinh Hoạt KHÔNG tính trong Lệ Phí Trường: 

Cắm Trại của Lớp 5                                      TBA 
Cắm Trại của Lớp 6                                      TBA 
Ngủ qua đêm tại trường của Lớp 3 & 4.       $25 
Áo lạnh đen của các học sinh Lớp 6.            $75 
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Holiday Opening Times 
Thursday 27th January 2022 - 10am to 12pm


Friday 28th January 2022 - 1pm to 3pm

Monday 31st January 2022 - 8.30am to 9.30am

Tuesday 1st February 2022 - 8.30am to 9.30am

Đồng Phục

Trong Học Kỳ 
1 đồng phục 
Mùa Hè cần 
được mặc 

cùng với mũ 
của trường. 

Đồng Phục Mùa Hè cho Nữ 
Áo Đầm của Holy Family 

Vớ trắng tới mắc cá của HF
Đồng Phục Mùa Hè cho Nam 
Áo sơ mi sọc ngắng tay của HF
Quần short đen với phù hiệu HF

Vớ đen của HF

Giờ Mờ Cửa 

Thứ Hai - 8.30 sáng đến 9.30 sáng

Thứ Tư - 2.30 trưa đến 3.30 trưa


Thứ Năm - 8.30 sáng đến 9.30 sáng

Giờ Mở Cửa Trong Holidays 

Thứ Năm 27 Tháng Giêng 2022 - 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa


Thứ Sáu 28 Tháng Giêng - 1giờ trưa đến 3 giờ chiều


Thứ Hai 31 Tháng Giêng 2022 - 8.30 đến 9.30 sáng


Thứ Ba 1 Tháng Hai 2022 - 8.30 đến 9.30 sáng

Đồng phục Thể Thao Nam & Nữ 
Áo thun sọc của HF

Quần ngắn có sọc của HF
Vớ trắng tới mắc cá của HF
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Assemblies
Học Kỳ 4 Trình Bày

Tuần 9 Lễ Ra Trường của Lớp 6
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TIN TỪ APRIM
Mùa Giáng Sinh  

Mùa Giáng Sinh là thời điểm chúng ta làm lễ kỷ niệm những lời hứa được giữ và những lời tiên tri 
được ứng nghiệm. Trong Mùa Vọng, chúng ta đọc về lời tiên tri của Ê-sai về một Đấng Cứu Rỗi sẽ 
được sai đến từ Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này trở thành hiện thực khi Chúa Giê-su được sinh ra 
trong một chuồng chiên ở Bethlehem vào Ngày Giáng Sinh.  

Thông điệp của Thiên Sứ gửi đến những người chăn chiên nói lên một cách tuyệt vời mục đích của 
việc Đức Chúa Trời gửi con trai mình, Chúa Giê-su đến Thế Gian. Thiên Sứ nói với họ, "Đừng sợ. Ta 
mang đến cho các người một tin mừng sẽ mang lại niềm vui lớn cho muôn dân. Hôm nay trong thành  
Đa-vít, một Đấng Cứu Rỗi đã được sinh ra cho các ngươi, Ngài là Đấng Mê-si, là Chúa. Đây sẽ là 
dấu hiệu cho các ngươi nhìn nhận Ngài.  Các ngươi sẽ tìm thấy một con trẻ được quấn trong những 
tấm vải và nằm trong máng cỏ ”. (Lu-ca 2: 8-12.)  
Thiên Sứ mang Tin mừng đến cho các Người Chăn Cừu, một nghề nghiệp được giới lãnh đạo tôn 
giáo Do Thái thời bây giờ cho là thấp kém chứng tỏ rằng Chúa Giê-Su đến vì mọi người vì họ là 
những người đầu tiên truyền bá tin tức về sự ra đời của Chúa Giê-xu.  

Vì vậy, khi mở quà và với thức ăn quá nhiều vào ngày lễ Giáng Sinh, tôi cần nhắc nhở bản thân mình 
về ý nghĩa của lễ Giáng Sinh và thông điệp về hy vọng và sự cứu rỗi đã được Thiên Sứ công bố và 
sự chứng kiến của các Mục Đồng rằng Chúa Giê-su đã đến với tất cả mọi người.  

Như Cha Roderick đã 
nhắc nhở tôi trong Thánh 
Lễ lần trước. Tối Thứ Bảy, 
"Chúa Giêsu là lý do của 
Mùa Lễ." 
Cuối cùng tôi xin chân 
thành cảm ơn toàn thể 
Trường Holy Family và 
Cộng Đoàn Giáo Xứ đã 
động viên và gắn bó trong 
công việc của tôi.  

Chúc quí vị một mùa 
Giáng Sinh & Năm Mới an 
lành và vui vẻ.  

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 
 

12th December 2021 
Third Sunday of Advent  -   Year C 

SUNDAY MASS TIMES 
 

St 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 Centre:  
(no booking needed) 

     Shepherdson Rd Parafield Gardens  
                Sunday: - 10:30am  
St Finbar’s:  

(no booking needed) 
Greencroft Road, Salisbury North 

Sunday: - 9:00am       

RECONCILIATION 
    Saturday after 9:30am Mass and   
     before the 6:00pm Vigil Mass 

5:15pm - 5:45pm 
Additional Reconciliation Times 

Tuesday 14th – Friday 17th December  
Immediately following regular morning Masses 

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

 

A Christmas Prayer 
as we await the coming of Christ 

 

Dear Lord, don’t let us miss You this Christmas season. 
Help us to simplify our activities and traditions  
so we can focus our celebration on your birth. 

Thank you for being the Prince of Peace,  
and I ask You for that supernatural peace to reign in our hearts. 

Thank You for the simple but life-changing message of Your love for us. 
 

Lord, in a season when every heart should be happy and light, 
many of us are struggling with the heaviness of life: 

Burdens that steal the joy right out of our Christmas stockings. 
Crazy weather disasters strike at unsuspecting areas, ravaging peaceful homes 

and interrupting the lives of unsuspecting residents. 
Tragedy arrives as innocent victims suffer, and ‘feel afraid’. 

We need your peace, Jesus. 
 

In a world where worry, not peace, prevails, stir up that good news again. 
This Christmas, make it real in our hearts.   

Never have we needed Your joy and peace more than now. 
Thank You for the gift of Jesus, our Immanuel, the Word made flesh. 
Forgive us for forgetting – that Your love never changes, never fades,  

and that You never abandon the purpose for which You came:  
to save us from our sinful condition, and to give us life eternal, 

the joy of relationship with a holy God. 
Your birth – and Your death – sealed Your promise to us forever. 

 

For those whose hearts are battered by sorrow or broken relationships, 
for those whose lives know only conflict and confusion, 

for those whose bodies are tired and tested  
beyond their ability to endure this year – 

precious Saviour, draw them close to You. 
Let them know you are still the same Jesus who was born of a Virgin, 

not in a hospital but an animal barn, laid in a manger of hay. 
You are still the One sent by a heavenly Father  

who offered not condemnation for our sins, 
but love and forgiveness – and daily, divine fellowship. 

 
We ask You to touch with salvation those in our family who do not know You. 

Open their hearts to Your great love for them.   
Help us to share your Truth and be Your light. 

You are the Saviour of the world.  Finally, Lord, we ask You to grant us peace. 
Peace in our homes, peace in our churches, and peace in our hearts, 

when the world all around us spins out of control. 
Help us to stay focused on You, this Christmastime and always. 

Thank You for loving the whole world enough to send the greatest gift, your Son, 
so that we might truly have a very merry Christmas.   

In Jesus’ name, Amen 
 

Come Lord Jesus 
 

~ Melanie Chitwood 
https://www.crosswalk.com/faith/prayer/christmas-prayers-and-blessings.html 

Lời cầu nguyện Giáng sinh như khi chúng ta chờ đợi  
sự xuất hiện của Đấng Christ. 

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con quên Ngài trong mùa Giáng Sinh này. Xin giúp 
chúng con đơn giản hóa các hoạt động và truyền thống của mình để chúng con có 

thể tập trung lễ kỷ niệm của chúng con vào ngày sinh của Ngài. Cảm ơn Ngài là 
Hoàng tử của Hòa Bình, và chúng con cầu xin Ngài cho sự bình an siêu nhiên đó 
ngự trị trong tâm hồn chúng con. Cảm ơn Ngài vì thông điệp đơn giản nhưng thay 

đổi cuộc sống về tình yêu của Ngài dành cho chúng con.  

Lạy Chúa, trong một mùa mà mọi trái tim đều nên hạnh phúc và nhẹ nhàng, nhiều 
người trong chúng con đang phải vật lộn với sự nặng nề của cuộc sống: Gánh 

nặng cướp đi niềm vui ngay từ đôi tất Giáng Sinh của chúng con. Thảm họa thời 
tiết điên cuồng tấn công các khu vực không mong muốn, tàn phá những ngôi nhà 
yên bình và làm gián đoạn cuộc sống của cư dân. Bi kịch xảy đến khi những nạn 

nhân vô tội phải chịu đựng và 'cảm thấy sợ hãi'. Chúng tôi cần sự bình an của Ngài 
ban cho, ôi Chúa Giêsu.  

Trong một thế giới mà sự lo lắng chiếm ưu thế chứ không phải hòa bình, hãy khơi 
dậy tin tốt lành đó một lần nữa. Giáng sinh này, xin hãy biến nó thành hiện thực 

trong trái tim chúng con. Chưa bao giờ chúng con cần niềm vui và sự bình yên của 
Ngài hơn lúc này. Cảm ơn Ngài vì món quà của Chúa Giê-xu, Đấng Bất Tử của 
chúng con, Ngôi Lời đã tạo nên xác thịt. Hãy tha thứ cho chúng con vì đã quên - 
rằng Tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi, không bao giờ phai nhạt, và rằng 
Ngài không bao giờ từ bỏ mục đích mà Ngài đã đến: để cứu chúng con khỏi tình 
trạng tội lỗi, và ban cho chúng con sự sống đời đời, niềm vui của mối quan hệ với 

một Đức Chúa Trời thánh khiết. Sự ra đời của Ngài - và cái chết của Ngài - đã 
đóng dấu lời hứa của Ngài với chúng con mãi mãi.  

Đối với những người có trái tim bị vùi dập bởi nỗi buồn hoặc những mối quan hệ 
tan vỡ, cho những người mà cuộc sống của họ chỉ biết xung đột và bối rối, cho 

những người có cơ thể mệt mỏi và thử nghiệm vượt quá khả năng chịu đựng của 
họ trong năm nay - Đấng Cứu Rỗi cao quý, hãy kéo họ đến gần Ngài. Hãy cho họ 

biết Ngài vẫn là Chúa Giê-xu được sinh ra bởi một Trinh nữ, không phải trong bệnh 
viện mà là một chuồng gia súc, nằm trong máng cỏ khô. Ngài vẫn là Đấng được sai 

đến bởi Cha trên trời người đã đề nghị không lên án vì tội lỗi của chúng con, 
nhưng tình yêu và sự tha thứ - và sự thông công thiêng liêng hàng ngày. Chúng 
con cầu xin Ngài tiếp xúc với sự cứu rỗi những người trong gia đình chúng con 

không biết Ngài. Hãy mở rộng trái tim họ để họ đón nhận tình yêu lớn lao của Ngài 
dành cho họ. Xin giúp chúng con biết chia sẻ sự thật về Ngài và ánh sáng  

của Ngài. Ngài là Cứu Chúa của thế giới.  

Cuối cùng, lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài ban bình an cho chúng con. Bình an 
trong nhà của chúng con, bình an trong nhà thờ của chúng con, và bình an trong 
tâm hồn chúng con, khi thế giới xung quanh chúng con quay ngoài tầm kiểm soát. 

Hãy giúp chúng con tập trung vào Ngài, vào dịp Giáng Sinh này và mãi mãi.  
Cảm ơn Ngài bởi tình yêu nhân loại mà Ngài đã ban cho chúng con một món quà 
lớn nhất, Con Trai duy nhất của Ngài để chúng ta thực sự có một Giáng sinh vui 

vẻ. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen  

Lạy Chúa Giêsu, hãy đến

12 Tháng Mười Hai 2021 
Chúa Nhật Thứ a của Mùa Vọng - Năm C
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SCHEDULE OF MASSES: CHRISTMAS 2021 - NEW YEAR 2022 

Day/Date Venue Time 

Christmas Vigil 
(Friday 24 Dec 2021) 

Holy Family Mass Centre 6 PM 

St Augustine’s Church 

6 PM 

8 PM 

10 PM (Polish) 

12 MN 

Christmas Day (Saturday 25 
Dec 2021) 

Holy Family Mass Centre 10:30 AM 

St Augustine’s Church 

9 AM 

10.30 AM (Italian) 

12 NN (Polish) 

(no evening Masses) 

(Sunday 26 Dec 2021) 

St Finbar’s Church 9 AM 

Holy Family Mass Centre 10:30 AM 

St Augustine’s Church 

9 AM 

12 NN (Polish) 

7 PM 

New Year’s Eve 
(Friday 31 Dec 2021) St Augustine’s Church 11.30 PM 

New Year’s Day 
(Saturday 01 Jan 2022) St Augustine’s Church 

9 AM 

6 PM (Sunday Vigil) 

(Sunday 02 Jan 2022) 

St Finbar’s Church 9 AM 

Holy Family Mass Centre 10:30 AM 

St Augustine’s Church 

9 AM 

12 NN (Polish) 

3 PM (Filipino) 

7 PM 
NOTE: 
AFTER CHRISTMAS, WEEKDAY MASSES IN ST AUGUSTINE’S CHURCH WILL BE AT 9:00AM 

LỊCH TRÌNH CÁC THÁNH LỄ: GIÁNG SINH 2021 - NEW YEAR 2022
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Những Điều Quí Vị Cần Biết

HOÁ ĐƠN 
Lệ Phí cho Học Kỳ 4 đã được lập hóa đơn 
và đăng báo cáo. Vui lòng đảm bảo thanh 

toán phí trước ngày 21/10/21. 

CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÓNG LỆ PHÍ

Chúng tôi vẫn chấp nhận tất cả các phương 
thức thanh toán kể cả tiền mặt. Ứng dụng 
QKR cũng có thể được sử dụng cho Lệ Phí 

và OSHC. 

LOẠI BỎ PHÍ COVID-19
 Mẫu có sẵn từ trang web của chúng tôi 
trong “ Parent Resources”hoặc dùng link 

này; và tại văn phòng trường.

GIỜ MỞ  CỬA PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC
Thứ Hai - 8.30 đến 9.30 sáng


Thứ Tư - 2.30 trưa đến 3.30 chiều

Thứ Năm - 8.30 đến 9.30 sáng

THỜI GIỜ TẠI TRƯỜNG

8.50 sáng - Trường Bắt Đầu 
10.20 đến 10.40 sáng - Recess

12.40 đến 12.50 trưa - Ăn Trưa

12.50 đến 1.30 trưa - Giờ Chơi


3 giờ chiều - Chấm dứt ngày học

TRƯỜNG MỞ CỬA CHO PHỤ HUYNH
Phụ huynh được chào đón vào trong trường 
để đưa trẻ vào buổi sáng và đón lúc 3 giờ 
chiều và các Assembly (giãn cách xã hội). 

ĐÓN TRẺ VỀ SỚM
Xin ký tên ra cho con em của quí vị tại văn 
phòng trường. Nhân viên văn phòng sẽ gọi 

đến lớp để con quí vị đi ra. 

THỨC ĂN
Vui lòng KHÔNG mang thức ăn vào cho 

sinh nhật của con quí vị vì lý do vệ sinh và 
hàm lượng đường có thể ảnh hưởng đến 

hành vi và dị ứng của học sinh.

http://www.holyfamily.catholic.edu.au/fee-assistance-covid19/
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CHƯƠNG TRÌNH GIỬ TRẺ HÈ 
 
Liên Lạc:  Jo Allen – Giám Đốc 
Điện thoại:   8258 0293 
Email:   oshc@holyfamily.catholic.edu.au 
 
Chương trình 
*  Dịch vụ của chúng tôi hoạt động từ 6.30 sáng đến 6 giờ chiều 
*  Trẻ em học tại trường và trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi đủ điều kiện tham dự chương trình. 
*  Đăng ký chỗ phải được thực hiện trước bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký Chăm Cóc Kỳ 
Nghỉ và trả lại cho Văn Phòng OSHC. 
*  Vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp tỷ lệ nhân viên phù hợp. 
*  Hãy đảm bảo rằng quí vị đã hoàn thành Mẫu Đăng Ký OSHC. 
*  Hãy đảm bảo rằng tất cả trẻ em được đăng nhập mỗi ngày. 
*  Hãy đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về thuốc / hỗ trợ sức khỏe phải được thông báo cho 
nhân viên với chương trình hỗ trợ về thuốc và / hoặc sức khỏe. 
*  Chi tiêu tiền sẽ không được yêu cầu trừ khi được nêu là một tùy chọn trong chương trình 
Chăm sóc trong Kỳ Nghỉ 
*  Các hoạt động có kế hoạch bao gồm các chuyến du ngoạn có thể bị hủy trong trường hợp 
thời tiết khắc nghiệt hoặc bất kỳ sự kiện nào khác theo quyết định của nhân viên OSHC. 
 
Các bữa ăn 
 
*  Hãy đảm bảo rằng con bạn có một giờ giải lao và bữa trưa đóng gói mỗi ngày trừ khi được 
quy định trong chương trình 
*  Vui lòng mang theo một chai nước mỗi ngày 
*  Chúng tôi yêu cầu mì hoặc bất kỳ bữa trưa nào cần đun nóng hoặc đun sôi nước không 
được gửi do chính sách Nhiệm vụ Chăm sóc của chúng tôi. 
*  Các sản phẩm có chứa các loại hạt không được phép sử dụng trong trường, ví dụ bơ đậu 
phộng, Nutella, thanh muesli 
 
Quần Áo / Tài Sản 
 
*  Hãy đảm bảo con bạn mặc quần áo phù hợp theo thời tiết và các hoạt động hàng ngày. 
*  Hãy đảm bảo rằng quần áo được dán nhãn với tên con của bạn để có thể trả lại kịp thời. 
*  Chúng tôi có chính sách về mũ và kem chống nắng, vui lòng đảm bảo rằng con bạn có mũ 
trong học kỳ 1 và 4 và nếu chúng có thể sử dụng kem chống nắng của chúng tôi, vui lòng 
cung cấp cho riêng bạn. 
 
Phí chăm sóc cho Chương Trình Hè 
Trọn ngày  $ 40 mỗi đứa trẻ   Ngày Tham Quan  $50 mỗi đứa trẻ 
 
Trợ cấp Chăm Sóc Trẻ em 
Quí vị có thể đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Em. Thông tin thêm có thể được lấy 
từ Văn phòng Hỗ trợ Gia Đình (Family Assistance Office) 
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13th	December	2021	–	28th	January	2022	

 
EACH CHILD MUST HAVE A PACKED LUNCH, RECESS, DRINK AND HAT EVERYDAY 

 

WEEK	ONE	
 

MONDAY	
13th	December	

TUESDAY	
14th	December	

WEDNESDAY	
15th	December	

THURSDAY	
16th	December	

FRIDAY	
17th	December	

 
Let’s make 3D WOODEN 
CHRISTMAS TREES

 
and VELVET ART 
CHRISTMAS STOCKINGS 

 
We will also make 
Christmas Playdough 
 
The cooking activity will be 
Christmas Reindeer 
Cupcakes 

 

 
Join us for DODGEBALL 
(Santa vs Elf)  

 
and WATER BALLOON 
CHALLENGE 

 
 
Let’s make Christmas 
Honey Comb 
 
We will be having a 
Christmas Colouring 
Competition 

 

 
EXCURSION DAY 

 
 

We are going to  
see “The Boss Baby Family 

Business” at Gawler Cinema,  
leaving at 11 am and 
returning at 2:30 pm. 

 
$4 popcorn & drink deal 

available 
No extra spending money 

 
Join us for a 
SCRATCHBOARD CUTOUT 
ACTIVITY (Nativity Scenes)  

 
We will also be making 
COCONUT ICE  
 

 

 
We will be making Christmas 
Necklaces & Bracelets,  

 
decorating Christmas Angels, 
Trees and Stockings. 

 
Let’s have fun with 
SENSORY PLAY:  
Slime & Kinetic Sand 

 

WEEK	TWO	
	

MONDAY	
20th	December	

TUESDAY	
21st	December	

WEDNESDAY	
22nd	December	

THURSDAY	
23rd	December	

FRIDAY	
24th	December	

 
Moveable Santa Craft 

 

 
 
Our Christmas cooking 
activity will be 
GINGERBREAD 
 
 

   

 
CHRISTMAS	TEAM	

GAMES	
 
RELAYS	
PASS	THE	PARCEL	
MUSICAL	CHRISTMAS	
CHAIRS	
PIN	THE	NOSE	ON	
RUDOLPH 
 

 
 
We will have PIES, PASTIES & 
SAUSAGE ROLLS for lunch. 
(optional) 

 

 
EXCURSION DAY 

 

 
 

We are going to  
Gawler Cinema to see 

“ENCANTO”,  
leaving at 11 am  

and returning  
at 2:30 pm. 

$4 popcorn & drink deal 
available 

No extra spending money 

 
Join us for ‘TWEEDLE DEE / 
TWEEDLE DUM’ DRAMA 
COMPETITION 

 
 
LET’S MAKE ‘REINDEER’ 
CARROT CAKE 

 
 
CREATIVE XMAS PAINTING 

 

 
 
 
 
 

SERVICE IS CLOSED 
 

WISHING ALL OF OUR 
FAMILIES AT OSHC A VERY 

MERRY CHRISTMAS & A 
SAFE & HAPPY NEW 

YEAR! 
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WEEK	THREE	
 

MONDAY	
3th	January	

TUESDAY	
4th	January	

WEDNESDAY	
5th	January	

THURSDAY	
6th	January	

FRIDAY	
7th	January	

 
 

 
 
 
 
 

SERVICE IS CLOSED 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Join us for JUKE BOX & 

KARAOKE 
 

 
 
 
 
 
 

And a TALENT SHOW 
 

 
 

 
Let’s make PLAYDOUGH 

CATERPILLARS 
 

 
 
 
 

Join us to play OUTDOOR 
VOLLEYBALL 

 
 

 

 
WHEELS DAY 

 
Please bring your BIKES or 
SCOOTERS with HELMETS 

 

 
 

NO HELMET NO RIDE! 
 

     

 
SENSORY DAY 

 
Join us to play with 

SLIME 

 
KINETIC SAND 

 
LOOMBANDS 

 
PLAYDOUGH 

 
 

 
	WEEK	FOUR	
	

MONDAY	
10th	January	

TUESDAY	
11th	January	

WEDNESDAY	
12th	January	

THURSDAY	
13th	January	

FRIDAY	
14th	January	

 
IT’S A COOK-UP KIND-A-

DAY 
 

Let’s make Baked Honey 
Joys 

 
 

Healthy Savoury Pancakes 

 
 
 

We are making our own 
Hot Chips with Sea Salt for 

afternoon tea 

 
 
 

 
Join us for 
SCRATCHBOARD 
CREATIONS 

 
Let’s play a game of 
Water Balloon Toss 

 

 
SPORTS DAY 

Let’s	play	the	80’s	iconic	
team	game	of	

“Foot	Rounders”	

 
 

Summer Fun… 
Egg	&	Spoon	Race	

	

	
	
Join	us	for	a	“Fill	the	
Bucket”	Relay	Race	

 
 

 
Let’s create a Beach Scene 

Art Collage 

 
 
We will make Fruit Salad & 

Ice Cream 

 
 

And a Summer Punch 
Drink for afternoon tea 

 

 
EXCURSION DAY 

 

 
 
 

We are going to 
Gawler Cinema to see 

“SING 2” 
 

leaving at 11 am  
and returning  

at 2:30 pm. 
 

$4 popcorn & drink deal 
available 

No extra spending money 
 
 

 This Photo by 

This Photo by Unknown 
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WEEK	FIVE	
 

MONDAY	
17th	January	

TUESDAY	
18th	January	

WEDNESDAY	
19th	January	

THURSDAY	
20th	January	

FRIDAY	
21st	January	

 

Join us for BOTTLE FLIP 
COMPETITION 

 
And ORIGAMI DINOSAURS 

 
We will make CHOCOLATE 

CRACKLES. 

 
 

 

 
MAGIC SHOW 

 
 

 
 

 
 
ACES MAGIC SHOW will be 
performing for us from 1:30 
PM to 2:45 PM 

 

PYJAMA DAY 

 

 
 

CHILL OUT IN YOUR 
PYJAMAS WHILE 

WATCHING MOVIES 
 

 

 
Join us for  

WATER WARS  

 
 

run by FUNTIME KIDS 

 
We will be making 

DREAM CATCHERS. 

 
 

Also join us for a HANDBALL 
TOURNAMENT 

 
and TABLE TENNIS 

CHALLENGE 
 
 

 
 
 

 
 
 

WEEK	SIX	
	

MONDAY	
24th	January	

TUESDAY	
25th	January	

WEDNESDAY	
26th	January	

THURSDAY	
27th	January	

FRIDAY	
28th	January	

 
CLAY MODELLING 

CREATIONS 

 
CYLINDER CHARACTERS  

 
ORIGAMI NINJA STARS & 

WHALES 

 
 

We will also be playing 
‘GOLDEN CHILD’ and GOAL 
SHOOT OUT COMPETITION 

 

 

 
AUSTRALIA DAY 

ACTIVITY 
 

We will be making 
Australia	Day	
Cupcakes		

 
and Indigenous	
Boomerang	Craft 

 
We will also have a Cricket	
Match	

 

 

 
 
PUBLIC	HOLIDAY	

	
SERVICE	IS	CLOSED 

 
Let’s make JAPANESE 
LANTERNS,  

 
ANIMATED CARDS,  
and DECOFOAM SPIDER 
CRAFT. 

 
 
Join us for a DODGE BALL 
COMPETITION & RED ROVER 

 
We will provide SALAD 
SANDWICHES for lunch. 
(Optional) 

 
 

 
EXCURSION DAY 

 

 
 

We are going to 
Gawler Cinema to see 

“Clifford the Big Red Dog” 
 

leaving at 11 am  
and returning  

at 2:30 pm. 
$4 popcorn & drink deal 

available 
No extra spending money 
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FAMILY	NAME:		_______________________________________	
	

DATES	 MON	13/12/21	 TUE	14/12/21	 WED	15/12/21	 THUR	16/12/21	 FRI	17/12/21	
Name/s	

of	child/ren	
	

	 	 	 	 	

DATES	 MON	20/12/21	 TUE	21/12/21	 WED	22/12/21	 THUR	23/12/21	 FRI	24/12/21	
Name/s	

of	child/ren	
	

	 	 	 	 SERVICE	IS	
CLOSED	

DATES	 MON	03/01/22	 TUE	04/01/22	 WED	05/01/22	 THUR	06/01/22	 FRI	07/01/22	
Name/s	

of	child/ren	
	

SERVICE	IS	
CLOSED	

	 	 	 	

DATES	 MON	10/01/22	 TUE	11/01/22	 WED	12/01/22	 THUR	13/01/22	 FRI	14/01/22	
Name/s	

of	child/ren	
	

	 	 	 	 	

DATES	 MON	17/01/22	 TUE	18/01/22	 WED	19/01/22	 THUR	20/01/22	 FRI	21/01/22	
Name/s	

of	child/ren	
	

	 	 	 	 	

DATES	 MON	24/01/22	 TUE	25/01/22	 WED	26/01/22	 THUR	27/01/22	 FRI	28/01/22	
Name/s	

of	child/ren	
	

	 	 SERVICE	IS	
CLOSED	

	 	

	

PERMISSION	FORM	
 
 
	
CHILD/REN’S	NAME: _____________________________________________ 
 
I	give	permission	for	my	child/ren	to	travel	by	way	off	private	bus	to	Gawler	Cinema	on	the	following	booking	days	
 
 
15th	December	2021	Wednesday:	Parent	Signature_________________________	
 
 
23rd	December	2021	Wednesday:	Parent	Signature_________________________	
	
	
14th	January	2022	Friday:	Parent	Signature_________________________	
	
	
28th	January	2022	Friday:	Parent	Signature_________________________	
	



Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Hai - Tuần 9 Học Kỳ 4

 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


