
Thứ Sáu, 28 Tháng Hai 2020

Mến chào các Học Sinh, Gia đình và Nhân Viên, 

Thứ Sáu tuần trước, tôi đã tham dự một cuộc họp của Hiệu Trưởng với Giám Đốc Giáo Dục Công 
Giáo, Tiến Sĩ Neil McGoran, tại đó, Khả Năng Chính của Live Learn Lead Continua (Sống,Học Tập,  
Hướng Dẩn, Liên Tục) mới được đưa ra để sử dụng trong tất cả các trường Công Giáo ở Nam Úc.  
Chúng tôi tin rằng tài liệu này sẽ hướng dẫn cho cách Giáo Dục Công Giáo Nam Úc trở thành Hệ 
thống Giáo Dục hàng đầu tại Úc. 
 
Tại Holy Family, chúng tôi tin rằng tài liệu này sẽ hỗ trợ các giáo viên và học sinh của chúng tôi 
trong việc soạn thảo Báo Cáo của Trường được đưa vào giữa năm và cuối năm học.  
Thật thú vị khi trở thành một phần của Hệ Thống Trường Học có thể đưa ra một tuyên bố học tập 
hùng hồn và hiện đại như vậy cho tất cả học sinh và giáo viên của chúng ta noi theo.  

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL BOARD 
ANNUAL GENERAL MEETING 

 
 
The Annual General Meeting of the Holy Family Catholic School Board will be 
conducted on Tuesday 24 March 2020 in the Staffroom at 6.30pm. 
 
The School Board has a number of important governance roles to play with regard to the development 
of the school.  One of its critical roles is to oversight and approve all matters which have a financial 
implication for the school.  The Board also acts as a consultative forum for the Principal on issues such 
as: 
 

§ Faith formation of students and staff; 
§ Curriculum development; 
§ Property and maintenance; 
§ Administration; 
§ Human resources; and 
§ Parent education. 

 
In addition, the School Board also provides timely, appropriate advice as requested and assists the 
Principal in monitoring school effectiveness. 
 
As a body, the School Board is always seeking to harness the expertise, talents and resources of 
members of the school community and wider local community for the benefit of the School. 
 
This year, several positions become vacant on the School Board.  Anyone wishing to nominate for a 
School Board position, should fill in the slip below and return it to the school office or alternatively email 
the Principal, Kerry White at kerry.white@holyfamily.catholic.edu.au. 
 
All parents and caregivers are welcome and encouraged to attend.  Refreshments will be served 
afterwards. 
 
 

 
SCHOOL BOARD NOMIANTION FORM 

 
 
I _______________________________ wish to nominate for a position on the School Board. 
 
 
Signature _____________________________________ 
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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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CANTEEN

5 Chicken Nuggets 

Thứ hai 2 Tháng Ba


Thứ Hai 16 Tháng Ba


Thứ Hai 30 Tháng Ba


Pizza (Chay hoặc Ham & Cheese) 

Thứ Hai 23 Tháng Ba


Thứ Hai 6 Tháng Tư


Noodle Cup (Chicken or Oriental) 

Mỗi Thứ Sáu cho đến hết Học Kỳ 1
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THI BƠI LỘI CỦA SAPSASA Thứ Sáu 28 Tháng Hai

ĐÓNG TRƯỚC 28/2 BỚT 5% HỌC PHÍ Thứ Sáu 28 Tháng Hai (chấm dứt 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 DAY THỨ SÁU 20 THÁNG BA

T20 CRICKET BLAST Thứ Sáu 27 Tháng Ba

NGÀY THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG Thứ Sáu 3 Tháng Tư

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

NGÀY CUỐI CỦA 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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Holy Family Playgroup  
Every Thursday 9am - 11am, Everyone is welcome    

Come and join us making friends, exploring, experimenting, gardening, cooking and creating 

Phone: 8250 6616 Email: kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

Holy Family  Playgroup 
Mỗi Thứ Năm & Thứ Ba từ 9 - 11 giờ sáng, Chào Đón Tất Cả Mọi Người 

Hãy đến và tham gia để tìm thêm các người bạn, cùng trải nghiệm, cùng ra vườn, nấu ăn và sáng tạo 
Xin gọi số: 82506616, Email: kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

mailto:kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au
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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

Đồng Phục chính  của Nam 
Áo sơ mi sọc ngắn tay HF 
Quần short màu đen có logo 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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TIN TỪ APRIM
THỨ TƯ 

         Vào Thứ Tư, ngày 26 Tháng Hai đánh dấu sự 
khởi đầu của Mùa Chay. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi mùa Chay là thời gian 
của ân sủng. 
“Sau hơn 40 ngày, chúng ta được mời trải nghiệm 
lại chiến thắng của lòng thương xót về điều đó sẽ 
nghiền nát chúng ta xuống một cái gì đó không 
xứng đáng với phẩm giá của chúng ta là những 
người  con của Chúa. “ 

Dưới đây là một số sự thật về Mùa Chay 

Mùa Chay là khoảng thời gian bốn mươi ngày trước 
Lễ Phục Sinh. Nó bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro, nơi 
các linh mục đánh dấu trán của các Kitô hữu bằng tro  
như một lời nhắc nhở rằng chúng ta được tạo ra từ 
bụi và đất, chúng ta sẽ trở về bụi đất. 

Trong Mùa Chay, chúng ta theo Chúa Giêsu khởi đầu  
chức vụ của mìh khi trưởng thành và Ngài phải trải 
qua đau khổ trong Tuần Thánh, Ngài đã bị đóng đinh 
và chết vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Mùa chay kết thúc 
vào ngày 11 Tháng Tư, đây là một ngày trước lễ 
Phục sinh. Ngày hôm sau chúng ta mừng lễ Phục 
Sinh Jesus vào Chúa Nhật Phục sinh. 

Mùa Chay bắt nguồn từ những ngày đầu tiên của 
Giáo Hội là thời gian chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, khi 
các tín hữu tái xác nhận và khi cải đạo được hướng 
dẫn trong đức tin và chuẩn bị cho phép Báp Têm. 

Bằng cách quan sát bốn mươi ngày Mùa Chay, cá 
nhân Kitô hữu bắt chước Chúa Jesus rút vào hoang 
địa trong bốn mươi ngày. 

Mùa Chay là thời gian sám hối và ăn chay khi mỗi 
Kitô hữu tập trung vào mối quan hệ cá nhân của 
mình với Thiên Chúa. Đó là thời gian mà các Kitô 

hữu nhớ đến phép báp têm của chúng ta, khi Chúa 
Giêsu rửa sạch tội lỗi của chúng ta, cho chúng ta sự 
sống mới để ăn mừng trong chiến thắng của Chúa 
Nhật Lễ Lá và vinh quang Phục Sinh. 

Trong hầu hết các Nhà Thờ, đồ trang trí có màu tím, 
màu hoàng gia, để chuẩn bị cho Vua. 

Thánh lễ & Phụng vụ 

Thứ Năm, ngày 5 Tháng Ba, Thánh Lễ của Lớp 3JW 
& 4GM, 11.30, tại Trung Tâm. 

Thứ Ba, ngày 3 Tháng Ba , Lễ Phụng vụ của 2RG, lúc 
11:20 sáng trong Lớp. 
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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  
  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 
 

1st March 2020 
FIRST SUNDAY OF LENT       

(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 

SYMBOLS OF LENT 
 
Dear Friends,  
 

Once again, we are in Lent. For a Christian, Lent is a forty-day 
penitential season spent in preparation for the highest holy days of our 
Christian faith, the Triduum:  Holy Thursday, Good Friday, and Easter. Over the 
centuries many symbols have evolved that represent key spiritual aspects of 
this holy season. I thought it could be interesting to have a look at some of 
those.  
 

Ashes: Why ashes? The ashes used on Ash Wednesday come from the burning 
of palms from previous Palm Sundays, crushed into a fine powder, and then 
applied to the forehead in the Sign of the Cross with one of two statements:  
“Repent and believe in the good news” (Mk 1:15) or “Remember you are dust 
and unto dust you will return” (Gen 3:19). Ashes serve as a stark reminder of 
human mortality which is a compelling reason to do penance.   
 

Purple: : : :  Purple (Violet) is the prescribed liturgical colour for the season of 
Lent, as well as the colour of the stole worn by the priest for the Sacrament of 
Reconciliation. Violet symbolizes regret, and the willingness to do penance. 
Violet’s association with suffering is based upon Jesus’ Passion when the 
soldiers  clothed  him  in  a  purple  cloak  and tortured him  (Mk 15:17-20;  
Jn 19:2-3). 
 

Praying Hands, Fish, A Money Bag (Traditional Lenten Practices)  
Praying Hands: Prayer is the way to strengthen one’s relationship with God, 
and in so doing, to turn away from sin.  Fish:::: A fish is a Lenten symbol for the 
obligation to fast on Ash Wednesday and Good Friday and to abstain from all 
flesh meat on every Friday in Lent.  
A Money Bag (replaced by boxes for Caritas Australia) symbolize the 
almsgiving. It is “penitential” because it “covers a multitude of sins” (Sir 3:29) 
 

Cross: No other sign so clearly symbolises Christianity as the cross. This 
confused many people of the early church because they saw the cross was 
used on hard criminals and it symbolised shame and hatred. Jesus’ 
resurrection from the dead meant that the cross took on a completely new 
meaning for his followers; it became a symbol of victory over death.  Besides 
being a symbol of Christianity, the cross is a central object in our liturgy. 
During Lent the cross leads the procession of palms on Palm Sunday, is the 
focus  of  Stations  of  the  Cross,  and  is  venerated  on  Good  Friday.  

(Partially adopted from an article written by Rev. Michael A. Van Sloun) 
 

Wish you all blessings of this Holy Season, may it bring us closer to God and 
our brothers and sisters.  
 
 
 

 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs 

    

BIỂU TƯỢNG  CỦA MÙA CHAY 

Bạn thân mến, 
 
Một lần nữa, chúng ta ở vào Mùa Chay. Đối với một Kitô hữu, Mùa Chay là một mùa 
sám hối kéo dài bốn mươi ngày để chuẩn bị cho những ngày thiêng liêng cao nhất của 
đức tin Kitô giáo của chúng ta, Tam Nhật Thánh: Thứ Năm Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, 
và Lễ Phục Sinh. Trong nhiều thế kỷ, nhiều biểu tượng đã phát triển đại diện cho các khía 
cạnh tinh thần quan trọng của mùa thánh này. Tôi nghĩ rằng nó có thể thú vị để xem xét 
một trong các số  đó. 
 
Tro: Tại sao lại là tro? Tro được sử dụng vào Thứ Tư Lễ Tro đến từ việc đốt cháy các lá 
cọ từ Chủ Nhật Lễ Lá trước đó, nghiền thành bột mịn, rồi bôi lên trán trong Dấu Thánh 
Giá bằng một trong hai phần phúc âm: Ăn năn và tin vào tin tốt lành. (Mc 1, 15) hoặc 
Ban Hãy nhớ rằng bạn là bụi và bạn phải trở về đối bụi đất (Gen 3:19). Tro đóng vai trò 
như một lời nhắc nhở nghiêm túc về sự chết của con người, đó là một lý do thuyết phục 
để thực hiện việc đền tội. 
 
Màu tím: Màu tím (violet) là màu phụng vụ được quy định cho mùa Chay, cũng như 
màu của chiếc áo choàng mà linh mục mặc cho Lễ Bí tích Hòa Giải.Màu tím tượng trưng 
cho sự hối tiếc, và sự sẵn lòng để đền tội. Sự liên kết của Màu Tím đau khổ dựa trên 
niềm thống khổ  của Chúa Jesus khi những người lính khoát lên cho Ngài một chiếc áo 
choàng màu tím và tra tấn Ngài (Mc 15: 17-20; Ga 19: 2-3). 
 
Những Bàn tay cầu nguyện, Cá, Túi Tiền (tập tục truyền thống của Mùa Chay) 
Bàn tay cầu nguyện: Cầu nguyện là cách để củng cố mối quan hệ của một người với 
Chúa và làm như vậy, để tránh xa tội lỗi. Cá: Cá là một biểu tượng của Mùa Chay cho 
nghĩa vụ kiêng ăn vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh và kiêng tất cả thịt thịt vào 
mỗi Thứ Sáu Mùa Chay. 
Túi đựng tiền: (được thay thế bằng hộp tiền quyên góp cho Caritas Australia) tượng trưng 
cho việc bố thí. Đó là sự sám hối của người Viking vì nó có nghĩa là vô số tội lỗi (Sir 
3:29) 
 
Thánh giá: Không có dấu hiệu nào khác rõ ràng tượng trưng cho Kitô giáo hơn là thập 
giá. Điều này làm bối rối nhiều người của nhà thờ đầu tiên vì họ thấy thập tự giá được sử 
dụng cho những tên tội phạm cứng và nó tượng trưng cho sự xấu hổ và hận thù. Chúa 
Giêsu sống lại từ cõi chết có nghĩa là thập tự giá mang một ý nghĩa hoàn toàn mới cho 
những người theo Ngài; nó trở thành một biểu tượng của chiến thắng cái chết Bên cạnh 
việc là một biểu tượng của Kitô giáo, thập giá là một đối tượng trung tâm trong phụng vụ 
của chúng tôi. Trong Mùa Chay, thánh giá dẫn đầu cuộc rước kiệu vào Chủ nhật Lễ Lá, là 
trọng tâm của Trạm Thánh Giá, và được tôn sùng vào Thứ Sáu Tuần Thánh. 
(Một phần được thông qua từ một bài báo được viết bởi Mục sư Michael A. Van Sloun) 

Chúc bạn mọi phước lành của Mùa Thánh này, có thể nó sẽ đưa chúng ta đến gần với 
Chúa hơn và anh chị em chúng ta. 

Cha Shibu Jacob Msfs 

1 Tháng Ba 2020 
CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA MÙA CHAY 

(Năm A)
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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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Adolescent females diagnosed with polycystic ovary syndrome (PCOS) 

needed for a research study looking at  

whether meditation improve quality of life in adolescents with PCOS 

If you are a female aged 12-20 years and diagnosed with PCOS, you can help us with this 

study evaluating a simple strategy to improve quality of life in adolescents with PCOS. 

This study has been approved by the Women’s and Children’s Health Network Human 

Research Ethics Committee (HREC/18/WCHN/168), Adelaide, South Australia. 

If you are interested in finding out more information about this research, please contact Dr 

Alexia Peña (paediatric endocrinologist) on 8161 8134 or via email 

alexia.pena@adelaide.edu.au.  

Những thanh thiếu niên nữ giới được chẩn đoán mắc hội chứng  
buồng trứng đa nang (PCOS) 

cần thiết cho một nghiên cứu học hỏi 
 

Liệu ngồi thiền có cải thiện chất lượng cuộc sống ở thanh thiếu niên với PCOS 

Nếu bạn là nữ từ 12-20 tuổi và được chẩn đoán mắc bệnh PCOS, bạn có thể giúp 
chúng tôi: 
nghiên cứu đánh giá một chiến lược đơn giản để cải thiện chất lượng cuộc sống ở 
thanh thiếu niên mắc bệnh PCOS. 
 
Nghiên cứu này đã được phê duyệt bởi Ủy Ban Nghiên Cứu về con người của mạng 
lưới sức khỏe về Phụ Nữ và Trẻ Em (HREC / 18 / WCHN / 168), Adelaide, Nam Úc. 
 
Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm thông tin về nghiên cứu này, xin vui lòng 
liên hệ với Tiến sĩ Alexia Peña (bác sĩ nội tiết nhi khoa) theo số 8161 8134 hoặc qua 
email 
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