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Mến gửi các em Học Sinh, Gia Đình và Nhân Viên, 
Năm học đang diễn ra tốt đẹp với các em rèn luyện các kỹ năng đọc, viết và tính toán. Trong suốt cả năm, 
chúng tôi sử dụng đáng kể các báo cáo về Kiến Thức và Số Học của PAT và Trung tâm Tài Nguyên PAT để 
hỗ trợ, ghi lại, thực hiện, đánh giá, tìm kiếm phản hồi để hướng dẫn giáo viên trong các chương trình học 
tập cho con em quí vị. Quí vị có thể không nhận ra điều đó nhưng chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Hội Đồng 
Nghiên Cứu Giáo Dục Úc vì lợi ích của giáo viên và học sinh của chúng ta. 
Một khía cạnh trong công việc của chúng tôi về Đọc Viết Anh Văn và Số Học là khái niệm về sự khác biệt 
của giáo dục, có nghĩa là cách chúng tôi đảm bảo rằng việc dạy học của chúng tôi nhắm vào các khoảng 
trống của trẻ trong học tập, do đó đảm bảo mỗi trẻ có thể tiếp cận toàn bộ chương trình giảng dạy bằng 
cách phát huy thế mạnh của mình. 
• Thử nghiệm PAT cho thấy nơi chúng ta có thể phân biệt để đáp ứng nhu cầu của trẻ em; 
• PAT giúp chúng ta xác định những người học khác biệt trong lớp học; 
• PAT hỗ trợ chúng ta phát triển các cách tiếp cận khác biệt trong lớp: trực tiếp và trực tuyến. 

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI HOLY FAMILY 

Các trường thành công duy trì một chương trình sôi động và có tầm nhìn để đảm bảo rằng môi trường xây 
dựng của trường luôn cập nhật và phản ánh tư duy và công nghệ đương đại. 

Một chương trình Giáo Dục Thể Chất lành mạnh hỗ trợ thể lực của những người trẻ tuổi và giúp họ tiến bộ 
trong học tập. Các sân bóng chuyền / bóng rổ mới ở phía sau trường bên cạnh ELC sẽ là một sự bổ sung 
đáng hoan nghênh. 
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Một dấu hiệu điện tử hai mặt mới sẽ được dựng lên vào Tháng Tư để thông báo cho cộng đồng về những 
phát triển mới tại trường và Trung Tâm Mầm Non ELC Alive ở đây tại Holy Family. 

Các tòa nhà và không gian khác được đặt tên bằng các dấu hiệu bao gồm: 
• Phòng Thám Hiểm ở trong TRUNG TÂM; 
• Tòa nhà Mary MacKillop: hai tầng với các lớp học; 
• Tòa nhà St Vincent de Paul Building: tòa nhà một tầng gần sân chơi cố định; 
• Tòa nhà St Joseph: tòa nhà một tầng 

bên cạnh Phòng Nhân Viên; 
• Tòa nhà The Pope John Paul 11:  Hội 

Trường 
• St Francis Piazza. 

Đặt tên cho các tòa nhà và không gian 
này để thấm nhuần về trường học của 
chúng ta với ý thức về lịch sử và Bản 
Sắc Công Giáo của chúng ta. Có một 
tường thuật rõ ràng về sự phục vụ cho 
người khác và làm theo các ví dụ về 
gương mẫu của những người theo 
Chúa Chúa Giêsu.. 

Trong Trung Tâm 
Mầm Non Alive (ELC)
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Các lớp tiền chế đã có từ những năm 1980 đang được di dời để có chổ cho Trung tâm Kiến Thức mới, nơi 
chứa sách và tài nguyên học tập của chúng ta và rất nhiều không gian học tập cho STEM và nghiên cứu 
tích hợp cho Trại Cá và đa ngành các nhóm tuổi. 

THE MUDLA: Khu Vực Học tập Đa Ngành. 

Tòa nhà MUDLA được dời qua một vị trí 
khác và sẽ mở cửa trở lại vào cuối 
Tháng Hai khi việc lát nền của khu vực 
hoàn thành và bể chứa nước mưa và 
hệ thống nước mưa được kết nối. 

Tòa nhà mới sẽ có thêm một mái hiên 
và khu nền gổ sẽ được tái chế từ khu 
vực vận chuyển cũ. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG

Clearing the Site
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Did you know that your child is able to learn an instrument at school?  Information and enrolment booklets are 
available now; you can pick up a copy from the school office, Music teacher or Music blog. Please return them as 
quickly as possible as instrumental teachers have already begun planning their timetables and waiting lists may 
apply.    
 

You may like to choose one of the following – 
violin, drums, singing, classical guitar, piano or keyboard. 

Also Recorder, flute, saxophone - subject to enrolment numbers. 
 
Don’t miss out on giving your child the gift of music. 
 

DRUM LESSON SPECIAL – $15 
 Nick our talented Drum teacher is offering shared lessons this term. Two students in a 30 minute slot. $15 
each student. This is a fantastic opportunity to try drumming at half price!  
 

Would	YOU like	to	learn	an	
instrument?

Piano

Classical	Guitar

Singing

Violin

Recorder

Drums

Saxophone

Bạn có biết rằng con của bạn có thể học một nhạc cụ ở trường? Thông tin và đơn đăng ký có sẵn bây 
giờ; bạn có thể lấy một bản sao từ văn phòng trường, giáo viên âm nhạc hoặc vào blog âm nhạc. Vui 
lòng trả lại cho chúng tôi càng sớm càng tốt vì các giáo viên dạy nhạc đã bắt đầu lên kế hoạch thời 
khóa biểu của họ và danh sách chờ đợi có thể được áp dụng. 

 
 

Bạn có thể chọn một trong những nhạc cụ sau đây - 
violin, trống, hát, guitar cổ điển, piano hoặc keyboard. 

Ngoài ra máy ghi âm, sáo, saxophone - tùy thuộc vào số lượng ghi danh. 
 
 
Đừng bỏ lỡ việc tặng cho con em bạn món quà âm nhạc. 

GIÁ ĐẶC BIỆT CHO HỌC TRỐNG – $15 
Nick giáo viên Trống tài năng của chúng tôi đang cung cấp các bài học cho học kỳ này. Hai học sinh 
học trong 30 phút là  $ 15 cho mỗi học sinh. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thử đánh trống với giá 
một nửa! 
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QUYỂN SÁCH GIẢI TRÍ

Buy Now

https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
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Support Us

https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
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THÁNH LỄ Thứ Tư 26 Tháng Hai (11.30 sáng)

THI BƠI LỘI CỦA SAPSASA Thứ Sáu 28 Tháng Hai

ĐÓNG TRƯỚC 28/2 BỚT 5% HỌC PHÍ Thứ Sáu 28 Tháng Hai (đóng lúc 3.30 chiều)

NGHỈ LỄ Thứ Hai 9 Tháng Ba  (Adelaide Cup)

THI BƠI LỘI CỦA SAPSASA Thứ Tư 11 Tháng Ba 

NGÀY HOÀ HỢP HARMONY DA THỨ SÁU 20 THÁNG BA

NGÀY THỂ THAO Thứ Sáu 3 Tháng Tư

PHỎNG VẤN GIỮA PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN Thứ Hai 6 đến Thứ Năm 9 Tháng Tư

NGÀY CUỐI HỌC KỲ THỨ NĂM 9 THÁNG TƯ

NGHỈ LỄ Thứ Sáu 10 Tháng Tư (Good Friday)

HỌC KỲ HAI BẮT ĐẦU Thứ Hai 27 Tháng Tư
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Book Club orders are due: 
Friday - 14th February 2020
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Nhóm Mầm Non tại Trường Holy Family

Dành cho trẻ từ 0 - 5 tuổi 

chúng tôi dựa trên những dự đoán về sự tiếp nối, chuyển tiếp và con đường cho trẻ em 

và gia đình của họ. Xem con bạn chơi, học hỏi và xây dựng tình bạn và các kỹ năng xã 

hội trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ. 

Tất cả các gia đình đều CHÀO MỪNG (bạn không cần phải đến trường) 

Thời Gian:  Mỗi Thứ Ba & Thứ Năm trong Học kỳ từ 9 - 11 giờ sáng 

Địa Điểm: Phòng Giữ Trẻ OSHC của Trường Holy Family 

Đem theo: Nước uống, trái cây & ít đồng thiện nguyện đóng góp 

Mọi thắc mắc xin liên lạc, 82506616 hoặc 

kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au 



Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 2020

Đồng Phục chính  của Nam 
Áo sơ mi sọc ngắn tay HF 
Quần short màu đen có logo HF 

Đồng Phục 
Mùa Hè và Mũ 
Đi Học phải 
được mặc 

trong Học Kỳ 1 

Đồng Phục Nữ 
Áo mặc mủa hè của nữ có sọc 

trắng của HF 
Vớ ngang mắt cá của HF

GIỜ MỞ CỬA 

Thứ Hai: Từ 8:30 sáng đến 9:30 
sáng 

Thứ Tư:  Từ 2:30 trưa đến 3:30 
chiều 

Thứ Năm:  8:30 sáng đến 9:30 sáng

Đồng phục cũ

Đồng phục cũ được chấp nhận để bán trong Cửa hàng đồng phục. 
Chúng tôi không thể chấp nhận cho các mặt hàng bán lại bị rách, 
đánh dấu, mờ hoặc nhuộm màu.

Các mặt hàng không được chấp nhận để bán sẽ được tặng hoặc xử lý.

Tất cả doanh số bán đồng phục cũ đều CHỈ CÓ TIỀN MẶT.

Đồng Phục Thể Thao Mùa Hè 
Nam và Nữ 

Áo thun có sọc của HF  
Quần short đen có sọc của HF 
Vớ ngắn trắng thể thao của HF 
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Học Kỳ 1 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 House Gathering
Week 3 5/6HM & 5/6AE
Week 4 4GM & 3JW
Week 5 4NB & 4BP
Week 6 5/6NB & 5/6ND
Week 7 5/6IB & 5/6MS
Week 8 Harmony Day Assembly
Week 9 3HS & 3NP
Week 10 Thể Thao Toàn Trường
Week 11 Good Friday

Học Kỳ 2 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 2RG & 2FA
Week 3 2PN & 3KC
Week 4 R/1MP & R/1JH
Week 5 Mission Week
Week 6 R/1GT & R/1MA
Week 7 R/1FD & R/1JM
Week 8 R/1MR
Week 9 Catholic Identity Day
Week 10 Music

Trình Bày Sinh Hoạt
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Saint  Valentine  là 
Thánh  bảo  trợ  của 
các  cặp  vợ  chồng 
gắn  bó,  người  nuôi 
ong,  các  cặp  vợ 
chồng  đính  hôn, 
động kinh, ngất xỉu, 
chào  hỏi,  hôn  nhân 
hạnh phúc, tình yêu, 
người  yêu,  bệnh 
dịch,  du  khách  và 
những  người  trẻ 
tuổi.  Ông  được  thể 
hiện  trong  hình  ảnh 
với  chim  và  hoa 
hồng.

“   Từ  Công  Giáo 
trực tuyến”

Louise Svensdotter 

Là Điều phối viên về Bí Tích với Giáo Xứ Salisbury 
làm việc với Holy Family và hai trường giáo xứ khác 
của  chúng  tôi,  Thomas  More  và  Saint  Augustine. 
Louise đang làm việc với các các sinh muốn hướng 
tới việc cử hành các Bí tTch Hòa giải, Thêm sức và 
Bí tích Thánh Thể.

Louise sẵn sàng nói chuyện với các phụ huynh mỗi 
Thứ Năm từ 8 giờ 50 phút sáng trong sân trường về 
Chương Trình Bí Tích.

Thánh Lễ, Cầu Nguyện 
Buổi Sáng và Phụng Vụ

Thánh  Lễ,  Thứ  Năm, 
ngày  20  Tháng  Hai, 
11:30 sáng 4NB & 4BP

Phụng  Vụ,  Thứ  Năm, 
ngày  20  Tháng  Hai  , 
lớp 2PN lúc 9 giờ sáng

Michael Urdanoff 
APRIM

TIN TỪ 
APRIM

Vào Thứ Sáu, ngày 14 Tháng 2, chúng tôi kỷ niệm 
ngày lễ Thánh Valentine. Tôi nghĩ điều quan trọng 
cần lưu ý là ngày này không chỉ là về hoa, sôcôla 
và thiệp mà là ngày này được đặt theo tên và tại sao 
ông trở thành Thánh.

Valentine  là  một  linh  mục  linh  thiêng  ở  Rome, 
người cùng với gia đình của mình đã giúp đỡ các 
Kitô hữu bị cầm tù dưới thời Claudius 11. Ông bị 
bắt và được hoàng đế gửi đến quận trưởng Rome, 
người đã cố gắng khiến ông từ bỏ đức tin. Khi ông 
từ chối, ông đã bị kết án tử hình. Các cáo buộc là 
làm kết hôn cho các cặp vợ chồng và giúp đỡ các 
Kitô hữu bị đàn áp. Thánh Valentine bị xử tử vào 
ngày 14 Tháng Hai, khoảng năm 270. Giáo Hoàng 
Julius I được cho là đã xây dựng một nhà thờ gần 
Ponte Mole để tưởng nhớ ông.

Một câu chuyện nổi tiếng về Saint Valentine là khi 
ông bị quản thúc tại gia với Thẩm phán Asterius. 
Trong  khi  thảo  luận  về  tôn  giáo  và  đức  tin  với 
Thẩm Phán, Valentine đã nói về  giá trị  của Chúa 
Giêsu. Thẩm phán ngay lập tức đưa Valentine và 
đức tin của mình vào thử nghiệm.

Thánh Valentine được đưa đến cho cô con gái mù 
của thẩm phán và bảo phải phục hồi thị lực cho cô. 
Nếu ông thành công, thẩm phán thề sẽ làm bất cứ 
điều gì cho Valentine. Đặt tay lên mắt cô, Valentine 
khôi thị lực của cô gái trẻ.

Thẩm phán Asterius đã khiêm tốn và tuân theo các 
yêu cầu của Valentine. Asterius đã phá vỡ tất cả các 
thần tượng xung quanh nhà mình, nhịn ăn trong ba 
ngày và được rửa tội, cùng với gia đình và toàn bộ 
gia đình 44 thành viên. Các thẩm phán trung thành 
bây giờ sau đó giải phóng tất cả các tù nhân Kitô 
giáo của mình.
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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 Saminathan (Sam) Arockiasamy  
  Fr A Vimalraj 
  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    
Email:   sacraments@salcath.org.au 

  

  Parish Faith Formation: 
Joan Young (Coordinator) 
Phone:  8258 2314  
Email:   faithformation@salcath.org.au 
 

Children’s Liturgy of the Word: 
Louise Stevens (Coordinator) 
Phone:  8258 2314  
Email:   childrensliturgy@salcath.org.au 
 

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 – The Echo 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

16th February 2020 
6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME      (Year A) 

 

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 before Vigil Mass 5:15pm-5:45pm 
 

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

PARISH CARNIVAL 
 

Dear Friends,  
 

The 2020 Salisbury Catholic Parish Carnival is here again, and we are all excited about it. 
This biennial event has become a Salisbury tradition, as people of all ages come from all 
around to enjoy the food, games and rides. The Parish Carnival Committee under the able 
leadership of Arlene Jasper, Sue Knight and Dn. Arturo along with PPC and several 
volunteers, began preparation in February 2019 and has put together an event designed 
for the enjoyment of people, young and old.  The committee’s ultimate goal is to make this 
year’s carnival the best one yet!  People of Salisbury are from different continents and 
traditions. This is an opportunity for us to celebrate our differences and to know each other 
better. This time of togetherness will help us bond as one community while recognising the 
talents and valuing the diverse cultures and perspectives of one another.  
 

Carnival rides and food will be a major draw and activities will include children’s games, 
delicious food prepared by various parish groups, and the Raffle and opportunities to win 
outstanding prizes, apart from the soccer game for our youngsters and entertaining 
performances by various teams. May I take this opportunity to invite each of you along with 
your family and friends to St. Augustine’s Parish carnival on Sunday 16th February 2020 
from 12noon – 4:00pm.   

Wishing you a time of fun and enjoyment.           
Love and good wishes, 

  
 

Fr. Shibu Jacob Msfs 
 

HEARTY WELCOME FR. SANTOSH PEREIRA MSFS 
 
This weekend Fr. Santosh Pereira MSFS joins our parish team. On behalf of all the 
parishioners, I take this opportunity to welcome Fr. Santosh to the Salisbury Parish team.  
Fr. Santosh S/o Paul and Jakin was born on 18th June 1986 at Haliyal, in the state of 
Karnataka in India. He is the 5th of 6 children to his parents. He has 1 elder sister, 3 elder 
brothers and 1 younger brother. He had his primary and high school education at Haliyal. 
He joined SFS Seminary, Ettumanoor, Kerala in June 2002 and completed his minor 
seminary in 2005. He completed Novitiate in 2006 and made his first profession on June 
11, 2006 and became a member of MSFS Congregation.  After completing graduation in 
Philosophy and Theology Santosh made his perpetual profession on 29 May 2012. He was 
ordained a deacon on 24 February 2013 and ordained a priest on December 27, 2013.  
After his ordination he served at Holy Rosary Church, Kundapur, in the diocese of Udupi 
and at the Shrine of Our Lady of Good Health in the Diocese of Shimogga in Karnataka. In 
June 2015 Santosh was appointed as the Formator, Vocation Director and Administrator in 
the minor seminary of the province. In May 2016 he was appointed Secretary to the 
Provincial.  After a term he was designated to the Archdiocese of Adelaide and arrived 
here in July 2019. After serving St Francis Xavier Cathedral parish for the last 7 months he 
is now appointed to St Augustine’s parish, Salisbury, with effect from 15th February 2020. 
We wish Fr. Santosh a fruitful ministry and a pleasant stay in Salisbury.      I  request  all  
the  parishioners  to  kindly  take  time  to  personally welcome Fr. Santosh and to get to 
know this dynamic young priest.  
 

Welcome Santosh and best wishes. 
Fr. Shibu Jacob Msfs 

 

LỄ HỘI CỦA GIÁO XỨ 

Bạn thân mến, 
Lễ Hội của Giáo Xứ Công Giáo Salisbury năm 2020 lại diễn ra ở đây và tất cả chúng ta 
đều vui mừng về điều đó. Sự kiện hai năm một lần này đã trở thành một truyền thống 
của Salisbury, khi mọi người ở mọi lứa tuổi đến từ khắp nơi để thưởng thức các món ăn, 
trò chơi và cưỡi ngựa. Ủy ban lễ hội giáo xứ dưới sự lãnh đạo có thể của Arlene Jasper, 
Sue Knight và Dn. Arturo cùng với PPC và một số tình nguyện viên, bắt đầu chuẩn bị 
vào Tháng 2 năm 2019 và đã tổ chức một sự kiện được thiết kế để phục vụ mọi người, 
già trẻ. Mục tiêu cuối cùng của ủy ban là làm cho Lễ Hội năm nay trở thành tốt nhất! 
Người Salisbury đến từ các châu lục và truyền thống khác nhau. Đây là cơ hội để chúng 
ta tôn vinh sự khác biệt của mình và hiểu nhau hơn. Thời gian kết hợp này sẽ giúp 
chúng ta gắn kết như một cộng đồng trong khi nhận ra tài năng và đánh giá các nền văn 
hóa và quan điểm đa dạng của nhau. 
Các trò chơi và thức ăn trong lễ hội sẽ là một sự thu hút lớn và các hoạt động sẽ bao 
gồm các trò chơi trẻ em, thức ăn ngon được chuẩn bị bởi các nhóm giáo xứ khác nhau, 
và Xổ số và cơ hội giành giải thưởng xuất sắc, ngoài trò chơi bóng đá cho các bạn trẻ 
của chúng tôi và các màn trình diễn giải trí của các đội khác nhau. Tôi có thể nhân cơ 
hội này để mời từng bạn cùng với gia đình và bạn bè của bạn đến lễ hội giáo xứ St. 
Augustine vào ngày Chúa Nhật 16 Tháng Hai  năm 2020 từ 12 giờ chiều - 4 giờ chiều. 
Mong bạn có được những thời giờ vui vẽ.  

Cha Shibu Jacob Msfs 

CHÀO ĐÓN CHA SANTOSH PEREIRA MSFS 
 
Cuối tuần này Cha Santosh Pereira MSFS gia nhập đội ngũ giáo xứ của chúng ta. Thay 
mặt tất cả giáo dân, tôi nhân cơ hội này để chào đón Cha Santosh đến với đội Giáo Xứ 
Salisbury. Cha Santosh S / o Paul và Jakin sinh ngày 18 Tháng 6 năm 1986 tại Haliyal, 
thuộc bang Karnataka ở Ấn Độ. Ông là con thứ 5 trong số 6 người con của bố mẹ ông. 
Ông có 1 chị gái, 3 anh trai và 1 em trai. Ông đã học qua tiểu học và trung học tại 
Haliyal. Ông gia nhập Chủng viện SFS, Ettumanoor, Kerala vào Tháng 6 năm 2002 và 
hoàn thành tiểu chủng viện vào năm 2005. Ông hoàn thành Novitiate vào năm 2006 và 
bài giảng đầu tiên vào ngày 11 Tháng 6 năm 2006 và trở thành thành viên của MSFS 
Congregation. Sau khi hoàn thành tốt nghiệp Triết học và Thần học, Santosh đã thực 
hiện công việc vĩnh viễn của mình vào ngày 29 Tháng 5 năm 2012. Ông được phong 
chức phó tế vào ngày 24 Tháng 2 năm 2013 và thụ phong linh mục vào ngày 27 Tháng 
12 năm 2013. Sau khi xuất gia, ông phục vụ tại Nhà thờ Mân Côi, Kundapur, trong giáo 
phận Udupi và tại Đền Thờ Đức Mẹ Of The Good Health trong Giáo phận Shimogga ở 
Karnataka. Vào Tháng 6 năm 2015, Santosh được bổ nhiệm làm Người lập, Giám đốc 
Phân phối và Quản trị viên trong tiểu chủng viện của tỉnh. Tháng 5/2016 ông được bổ 
nhiệm làm Thư Ký cho tỉnh. Sau một nhiệm kỳ, ông được bổ nhiệm vào Tổng Giáo 
Phận Adelaide và Adelaide vào tháng 7 năm 2019. Sau khi phục vụ giáo xứ St Francis 
Xavier trong 7 tháng qua, giờ đây ông được bổ nhiệm vào giáo xứ St Augustine, 
Salisbury, có hiệu lực từ ngày 15 Tháng 2 năm 2020. Chúng tôi mong muốn Cha 
Santosh phụng sự chức vụ gặt hái có hiệu quả và được phước ở Salisbury. Tôi yêu cầu 
tất cả giáo dân vui lòng dành thời gian cá nhân để chào đón Cha Santosh và để làm 
quen với vị linh mục trẻ năng động này. 
Chào mừng Santosh và những lời chúc tốt đẹp nhất. 
 
Cha Shibu Jacob Msfs 

16 Tháng Hai 2020 
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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 rửa);
* 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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