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Kính gửi các bậc Phụ Huynh / Người Chăm Sóc Trẻ 

CORONAVIRUS 

Vấn đề viêm phổi cấp tính  coronavirus (COVID-19) đang được báo chí đưa tin hàng ngày và quí vị sẽ không 
nghi ngờ gì về thông tin có sẵn liên quan đến virus này.  
Tôi không có ý định sao chép lời khuyên được cung cấp bởi các kênh chính thức, vì vậy các liên kết đến các 
trang web chính thức được bao gồm mang thông tin mới nhất: www.health.gov.au hoặc www.health.gov.au/
covid19-traveller hoặc SA Health 

Các câu hỏi thường gặp sau đây (FAQ) được cung cấp với thông tin có thể hỗ trợ quí vị và gia đình của quí 
vị tại thời điểm này. Xin lưu ý rằng trường của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi lời khuyên từ chính phủ hoặc cơ 
quan y tế và quí vị sẽ được cập nhật. 
 
Dưới đây là một số câu hỏi điển hình đang được các phụ huynh / người chăm sóc hỏi: 

1. Tôi nên làm gì nếu con tôi không khỏe? 
Nếu con quí vị bị ốm hoặc biểu hiện cảm cúm giống như các triệu chứng, hãy tìm tư vấn y tế và không cho 
con đi học. 
 
Nếu quí vị nhận được xác nhận rằng con quí vị hoặc một thành viên trong gia đình quí vị bị nhiễm 
coronavirus (COVID 19), xin vui lòng thông báo cho nhà trường ngay khi biết điều này. Trẻ sẽ cần được đưa 
đón ngay lập tức nếu trẻ ở trường. 

2. Học sinh từ các gia đình gần đây đi du lịch nước ngoài có được phép đến trường không? 

Chỉ có một số quốc gia nơi khách du lịch quay trở lại cần phải tự cô lập. Điều này dựa trên lời khuyên của 
Chính Phủ Liên Bang mà các trường trong Giáo Phận đang theo dõi. Xin lưu ý rằng điều này tiếp tục thay đổi 
và chúng tôi dựa vào thông tin cập nhật nhất như hướng dẫn của chúng tôi. 

Phù hợp với lời khuyên của Commonwealth, lời khuyên hiện tại là:  

• Bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào đã đi du lịch hoặc quá cảnh qua Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc hoặc Ý 
phải tự cách ly trong 14 ngày sau khi rời khỏi quốc gia có nguy cơ cao.  
• Khi một trường hợp được xác nhận có nhiểm COVID-19 thì phải tự cách ly trong 14 ngày kể từ lần tiếp xúc 
cuối cùng với trường hợp được xác nhận.  
• Tất cả khách du lịch quay trở lại và có các triệu chứng (đặc biệt là sốt và ho) trong vòng 14 ngày sau khi trở 
về từ bất cứ nơi nào ở nước ngoài nên tìm kiếm xét nghiệm COVID-19 và tự cách ly trong khi chờ kết quả 
xét nghiệm. 
• Bất kỳ trường hợp nào được xác nhận có nhiểm COVID-19 sẽ không được đến trường học/ các trung tâm 
giữ trẻ / nơi làm việc cho đến khi họ được xác nhận rỏ ràng từ bộ y tế rằng họ không còn bị nhiểm.  
• Học sinh và nhân viên đã trở về Úc từ bất kỳ nơi nào khác ở nước ngoài và không có triệu chứng nào có 
thể trở lại trường học hoặc nơi làm việc. 

Phù hợp với các hướng dẫn hiện hành, tất cả trẻ em, học sinh và nhân viên không khỏe với bệnh hô hấp nên 
ở nhà cho đến khi các triệu chứng được giải quyết. Nếu trẻ em không khỏe sau khi đi du lịch bất kể điểm 
đến, chúng nên được giũ ở nhà và nên tìm lời khuyên từ các y tế. 
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3. Điều gì xảy ra nếu con tôi hoặc một đứa trẻ khác dường như hiển thị các triệu chứng giống như 
coronavirus khi ở trường? 

Mặc dù coronavirus là mối quan tâm, điều quan trọng cần nhớ là hầu hết mọi người biểu hiện các triệu chứng 
như sốt, ho, đau họng hoặc mệt mỏi có thể bị cảm lạnh hoặc bệnh khác - không phải là coronavirus. Tuy 
nhiên, nếu một đứa trẻ trở nên không khỏe ở trường, thói quen chăm sóc ở trường thông thường, cần tách 
đứa trẻ đó ra khỏi các bạn cùng lớp và gọi phụ huynh / người chăm sóc để đến đón chúng và có thể về nhà. 

4. Điều gì sẽ xảy ra với sự giáo dục cho con của tôi nếu bé bị cô lập trong 14 ngày? 

Nếu một đứa trẻ không thể đến trường, chúng tôi sẽ làm việc với quí vị để đảm bảo rằng chúng tôi giảm thiểu 
tác động đến việc học của chúng.  

5. Điều gì xảy ra nếu có trường hợp xác nhận nhiễm coronavirus trong trường? 

Nhà trường sẽ liên lạc với các gia đình và làm theo lời khuyên từ các cơ quan y tế, như SA Health. Có khả 
năng trường học sẽ đóng cửa ít nhất 24 giờ trong khi nó được làm sạch và các cơ quan y tế theo dõi sự tiếp 
xúc của virus giữa các cá nhân. Cơ quan y tế sẽ tuyên bố rằng trường đã tuân theo tất cả các giao thức dự 
kiến và cho phép trường mở cửa trở lại.  
Nhà trường sẽ thông báo cho quí vị trong bất kỳ thời gian đóng cửa nào thông qua SMS.  
Phụ huynh sẽ được thông báo khi học sinh có thể trở lại trường. 

6. Sự Giáo Dục nào đang xảy ra về nói về dịch coronavirus ở trường và tôi có thể làm gì để 
giúp giảm bớt lo lắng cho con tôi? 

Nhà trường sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hành tốt nhất trong việc vệ sinh cá nhân để giảm thiểu nguy cơ nhiễm 
trùng. 

Các tờ thông báo từ các cơ quan y tế đã được phân phát cho tất cả các nơi học tập và được 
đặt trong khu vực nhà vệ sinh và các khu vực nhà bếp. Học sinh được nhắc nhở về sức khỏe 
nói chung và tầm quan trọng của việc rửa tay và kiềm chế không chạm vào mặt họ. 
 
Một bài báo trực tuyến gần đây cung cấp một số lời khuyên hữu ích để nói chuyện với con quí 
vị, tùy thuộc vào độ tuổi và mức độ hiểu biết về coronavirus của chúng: 

• Đánh giá những gì họ đã biết. Tìm hiểu những gì họ hiểu để quí vị biết bắt đầu từ đâu 
• Đừng gạt bỏ hoặc giảm thiểu nỗi sợ hãi của con quí vị - xác nhận mối quan tâm của chúng. Đó 

là hợp lý để được quan tâm bởi vì hầu hết có lẽ chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì như thế 
này trước đây. 

• Giải thích rỏ phù hợp với tuổi của các em, cung cấp sự thật và giữ cho có sự tích cực và bình 
tĩnh. Nói với các em rằng các nhà khoa học và bác sĩ đang làm việc trên phương pháp điều trị. 
Hãy trấn an họ rằng ngay bây giờ nguy cơ nhiễm coronavirus là thấp và nếu bị nhiễm bệnh, hầu 
hết mọi người chỉ bị các triệu chứng giống như cảm lạnh và sau đó họ được miễn dịch. 

• Cung cấp cho các em một số kiểm soát đối với những gì đang xảy ra. Dạy tầm quan trọng của 
việc rửa tay và cách thực hiện đúng cách, nhắc nhở họ về trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ 
người khác khi ho và hắt hơi. 

• Làm cho nó trở thành một cơ hội để học hỏi. Nói về cách cơ thể chúng ta chống lại virus. Hiểu 
biết về khoa học có thể làm giảm bớt nỗi sợ hãi. Yêu cầu các em tự kiểm tra thực tế về những 
gì họ đã nghe ở trường.
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• Nhắc nhở trẻ em rằng không nên tẩy chay ai hoặc bắt nạt vì chúng có liên quan đến vi-rút. 
• Đừng biến nó thành một cuộc trò chuyện chỉ một lần. Tiếp tục kiểm tra xem các em có cần trấn an hay 

không nếu họ có bất kỳ câu hỏi mới nào. 

Nếu quí vị có những lo ngại đặc biệt về cách con của quí vị phản ứng với thông tin về coronavirus, 
xin vui lòng nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp của các em. 

TÌM HIỂU VỀ SỰ GIÁO DỤC CỦA NĂM 2020 
Như Holy Family đang nhanh chóng cải thiện kết quả học tập về Đọc Viết và Số Học của chúng ta 
vào năm 2020, sẽ tốt cho quí vị để biết ai đang dẫn dắt sự thay đổi này. Những người chủ chốt 
trong quá trình này là các giáo viên trong lớp học. Họ là những người ủng hộ học sinh trong lớp và 
là động lực chính cho việc học tập của chúng. Hỗ trợ giáo viên lớp là những người sau:: 

Các Nhóm Hổ Trợ tạ Holy Family: 

Tôi xin trân trọng giới thiệu các giáo viên sau đây đang làm việc cùng với các giáo viên trong lớp 
trong các lớp học hỗ trợ người học ở tất cả các cấp lớp: 

Nhóm Xuất Sắc và Công Bằng: 

Những nhân viên này đảm bảo 
rằng tất cả trẻ em có cơ hội tốt 
nhất để tiếp cận chương trình 
giảng dạy theo nhu cầu và khả 
năng của chúng. Họ là những 
người ủng hộ thêm cho trẻ em 
cần nhất. 

Nhóm Giúp Đọc &Viết:

Ashlee McCarthy

Mia Farina Jade Ryan Hong Nguyen

Beth Hawkes (Literacy Coach) Maria Angilletta (Literacy Position of Responsibility)

Nicholas Bartold Sarah Crisp
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Toán Số: 

Vào năm 2019 và 2020, Holy Family đang hợp tác với Hội Đồng Nghiên Cứu Giáo Dục Úc để có được một 
phân tích chính xác về nơi mỗi đứa trẻ đang trong quá trình phát triển khả năng đọc viết và tính toán. Về vấn 
đề này, chúng tôi đã tăng đáng kể phạm vi và phạm vi của Kiểm Tra tiêu chuẩn hóa của chúng tôi để hướng 
dẫn giáo viên lớp trong các bài học của họ. 

Hội thảo về Đọc Viết và Số Học 

Giáo viên của chúng tôi được dẫn dắt bởi Tư vấn Marc Kralj từ ACER tại các Cuộc Họp Nhân Viên hàng tuần 
và các cuộc họp mặt khác trong suốt năm học. Ví dụ, chiều hôm qua, một nhóm các giáo viên và nhà lãnh 
đạo của chúng tôi đã cùng nhau đến phòng nhân viên sau giờ học để tìm hiểu thêm về những gì chúng ta có 
thể học được từ kiểm tra. Tôi rất vui mừng và biết ơn tất cả các giáo viên đã phản ứng với thử thách để cải 
thiện kết quả học tập của chúng ta bao gồm cả kết quả NAPlan của chúng ta. 

Buổi Họp Thường Niên của Trường: 

Hãy đến tham dự Buổi Họp Thường Niên của Trường để nghe về những phát triển thú vị trong trường học 
tuyệt vời của chúng ta trong chương trình giảng dạy và việc cung cấp các phương tiện mà trẻ em yêu cầu 
trong một trường học Úc đương đại. Tôi cũng yêu cầu quí vị xem xét việc đề cử mình tham gia vào Hội Đồng 
Trường sẽđược họp trong Phòng Họp vào Thứ Ba của tuền thứ ba mỗi tháng vào lúc 9 giờ sáng trong 
khoảng một giờ. Vui lòng xem trang tiếp theo để biết chi tiết và mẫu đề cử. 

Trân trọng, 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 

Nicholas De Palma 
(Numeracy Position of 

Responsibility)
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BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG CÔNG GIÁO HOLY FAMILY 
CUỘC HỌP TỔNG HỢP THƯỜNG NIÊN 

 
 
 
Cuộc Họp Tổng Hợp Hàng Năm của Ban Chấp Hành Trường Công giáo Holy Family sẽ được tiến hành 
vào Thứ Ba 24 Tháng Ba năm 2020 tại Phòng Họp Nhân Viên lúc 6.30 tối. 
 
Ban Chấp Hành Trường có một số vai trò quản trị quan trọng liên quan đến sự phát triển của trường. Một trong 
những vai trò quan trọng của nó là giám sát và phê duyệt tất cả các vấn đề có ý nghĩa tài chính cho trường học. 
Ban Chấp Hành cũng hoạt động như một diễn đàn tư vấn cho Hiệu Trưởng về các vấn đề như: 
*  Hình thành đức tin của học sinh và nhân viên, 
*  Phát triển chương trình giảng dạy 
* Tài sản và bảo trì, 
*  Quản trị, 
*  Nguồn nhân lực, và 
*  Sự Giáo dục của phụ huynh. 
 
Ngoài ra, Hội đồng trường cũng cung cấp tư vấn phù hợp, kịp thời theo yêu cầu và hỗ trợ Hiệu Trưởng giám sát 
hiệu quả của trường. 
 
Như là một cơ thể, Ban Chấp Hành Trường luôn tìm cách khai thác các chuyên môn, tài năng và nguồn lực của 
các thành viên trong cộng đồng nhà trường và cộng đồng địa phương rộng hơn vì lợi ích của Trường. 
 
Năm nay, có một số vị trí bị bỏ trống trong Ban Chấp Hành Trường. Bất cứ ai muốn đề cử cho vị trí trong Ban 
Chấp Hành Trường, nên điền vào phiếu dưới đây và gửi lại cho văn phòng trường hoặc gửi email cho Hiệu 
Trưởng, Kerry White tại Kerry.white@holyfamily.catholic.edu.au. 
 
Tất cả Phụ Huynh và người chăm sóc đều được hân hoan chào đón và khuyến khích tham dự. Sẽ có giải khát 
nhẹ phục vụ sau đó. 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

MẪU CHỌN THAM GIA VÀO BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG 
 

 
 
Tôi ___________________________   muốn được tham gia vào một vị trí trong Ban Chấp Hành Trường. 
 
 
Chữ ký _____________________________________ 
 



Friday, 13 March 2020

 
 
 
 
 

 
 
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

Click here for the form

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! 

http://www.holyfamily.catholic.edu.au/instrumental-music-form26/
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/instrumental-music-form26/
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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 SACPSSA

😀
😀 😀

Một buổi chiều rất ấm áp dưới ánh mặt trời làm cho hồ bơi trông vô cùng hấp dẫn! 
Học sinh của chúng tôi đại diện cho trường một cách tuyệt vời với nhiều người bơi của chúng ta đưa  đến 
câu lạc bộ bơi lội. 

Vào trong ngày chúng tôi hoàn thành 7 lần với tư cách là một trường học, nhưng một số màn trình diễn cá 
nhân tuyệt vời trong cả ngày bao gồm nhiều ở các cấp độ khác nhau trong năm. 

Đáng chú ý là một màn trình diễn tuyệt vời của Ella đã mang lại cho em ngôi vô địch của độ tuổi Lớp 3. 

Ella em đã làm rất tốt và tất cả những người bơi khác đại diện cho trường một cách đáng ngưỡng mộ. 

Daniel Pearce 
Giáo viên 
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NORTHERN SCHOOLS SOCCER CARNIVAL Thứ Năm 19 Tháng Ba - Lớp 3 &4
(fđơn có sẳn trong mạng QKR App)

NGÀY HOÀ HỢP HARMONY DAY THỨ SÁU 20 THÁNG BA

HỌP THƯỜNG NIÊN Thứ Ba 24 Tháng Ba  (6 giờ tối)

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 PHỤC SINH Thứ Sáu 10 Tháng Tư (Good Friday)

HỌC KỲ 2 BẮT ĐẦU Thứ Hai 27 Tháng Tư
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Book Club orders are due: 
Thursday - 19th March 2020
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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) 

Khi nào: Thứ ba & Thứ năm 9h - 11h 

Ở đâu: phòng OSHC của Holy Family 

Mang theo:  nước, mũ, trái cây và đồng tiền vàng. 

Đối với các yêu cầu xa hơn, xin vui lòng gọi 82506616 hoặc email: 

kelly.johnston@holyf Family.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 

Mở Cửa Dịp Hè 
Thứ Năm 23 Tháng Tư từ10 giờ sáng - 12 giờ trưa 

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 Lễ Phục Sinh

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
Tuần này thay mặt Caritas Australia, tôi mời mỗi 
gia đình thông qua hộp dự án từ bi của bạn để 
tham gia vào dịch vụ từ thiện, làm việc để hỗ trợ 
các cộng đồng, hỗ trợ bản thân bất chấp mọi 
thách thức và phát triển trong sự kết hợp của 
tình yêu và lòng trắc ẩn này.  
Tại thời điểm gia tăng sự thay đổi toàn cầu và 
căng thẳng này, ý tưởng về ’lợi ích chung là 
quan trọng hơn bao giờ hết. Đây là một trong 
những lý do Dự án Từ bi 2020 lấy chủ đề Cộng 
Đồng Toàn Cầu - Cùng nhau tiến xa hơn. 

Ngày nay, số người chạy trốn chiến tranh, đàn 
áp và xung đột vượt quá 70 triệu, nhiều hơn bất 
kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử loài người. 
Ngân Hàng Thế Giới thông báo cho chúng ta 
rằng 10 phần trăm dân số thế giới sống với mức 
dưới 2,75 đô la một ngày và phần lớn người 
nghèo toàn cầu sống ở nông thôn, có trình độ 
học vấn thấp, làm việc trong lĩnh vực nông 
nghiệp và dưới 18 tuổi. 

Công việc chấm dứt nghèo đói cùng cực vẫn 
còn lâu mới kết thúc, và còn nhiều thách thức. 
Tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe cơ bản, 
điện, nước an toàn và các dịch vụ quan trọng 
khác vẫn khó nắm bắt đối với nhiều người và 
thường được xác định bởi tình trạng kinh tế xã 
hội, giới tính, dân tộc và địa lý. 

Thánh Lễ, Phụng Vụ & Cầu Nguyện 

Thứ Năm, 19 Tháng Ba, Thánh Lễ của Lớp 5/6 
IB & 5/6 MS, lúc11.30 sáng tại Trung Tâm. 
Thứ Năm, 19 Tháng Ba, Lễ Phụng Vụ của R/
1JM, lúc 2.30 chiều trong Lớp.  
Thứ Năm, 19 Tháng Ba, Cầu Nguyện của Lớp 
5/6NB, lúc 9 giờ sáng trong Lớp. 

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  
  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 

15th March 2020 
THIRD 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 

 

    

SSSSTTTT....        JOSEPH, COVID JOSEPH, COVID JOSEPH, COVID JOSEPH, COVID ----19 and SOCIAL MEDIA19 and SOCIAL MEDIA19 and SOCIAL MEDIA19 and SOCIAL MEDIA    
    
    

Dear Friends,  
 

There are three things in my mind as I am writing this. This week we celebrate the feast of 
St. Joseph. Joseph was a righteous man. Imagine his predicament. (Mt.1/18-19) He did not 
want to expose Mary. He struggled and was perplexed.  Thinking humanly, Mary had 
cheated on him, yet  Joseph  cared for and deeply loved her. He did not want to hurt her.  
In Joseph’s eyes Mary’s sin was great.     But he  realized love  covers a multitude of sins 
(1 Pet. 4/8)    After knowing the predicament of Mary (Mt. 1/ 20-21) Joseph considered it, 
spent time alone with God.  God intervened through special revelation.   God delivered a 
revelation to Joseph a) To give assurance to Joseph, b) To guide, c) To explain the 
predicament, d) To reveal the destiny of promised child. 
 

This is the right way to confront traumatic experiences- He spent time alone and 
considered it with God. This is the way to conquer criticism, murmuring and censorious 
judgement, spend time alone with God. God meets Joseph when he takes time off to be 
alone- when you take time off with God, God will meet you. Joseph waited for God’s 
directions for years in Egypt patiently.  
 

At the moment the world is affected by COVID 19, a novel infectious disease known as 
CORONA Virus. The disease has affected many places and continues to find new 
footholds.  I am concerned for the health and life of people especially those in very frail 
conditions at the face of this new threat.  But what scares me more is the loss of reason 
and the wave of fear that has resulted in accumulating obscene quantities of stuff that you 
may need or may not. I am more concerned about the messages we are communicating to 
our children, when faced with a threat of this sort. Instead of teaching them reason, 
altruism and open mindedness are we communicating panic, suspicion and selfishness? 
 

There is no room for gossip and censoriousness among God’s People.  Today people are 
looking for the sensational and juicy. Look at the social media, full of fake news.  In the 
wake of COVID 19, there are lots of fake stories doing the rounds.  COVID 19 is not over 
and it may come to a city or a person known to us.  We do not know what damage the 
Virus will do; we need to take all the precautions and abide by the guidelines given by the 
authorities and face calmly this challenge together as a community.  We need to be careful 
not to spread fear and hate through social media.  As a Chinese doctor wrote, “We have a 
great opportunity to learn a great deal about health, hygiene and limiting the spread of 
innumerable transmissible diseases in our society. Let’s face this challenge in a spirit of 
compassion for others and attempt to seek truth and knowledge.”  Three things that matter 
now is Trust in God, Clean Hands and Open Hearts.  
 

Wishing you all happy feast of St. Joseph. 
 

Wishing you God’s best and with lots of Love and Prayers  
 
 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs 
 
 

ST. JOSEPH, COVID -19 và TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 
 
Có ba điều trong tâm trí của tôi khi tôi viết điều này. Tuần này chúng ta mừng lễ thánh 
Giuse. Giuse là một người công chính. Hãy tưởng tượng tình trạng khó khăn của ông. 
(Mt.1 / 18-19) Ông không muốn phơi về Mary. Ông ráng sức và bối rối. Theo suy nghĩ 
của con người, Mary đã lừa dối ông, nhưng Josephvẫn  quan tâm và yêu bà sâu sắc. Ông 
không muốn làm tổn thương bà. Trong mắt Joseph thì tội lỗi của Mary thật tuyệt vời. 
Nhưng ông ta nhận ra tình yêu bao trùm vô số tội lỗi (1 Pet. 4/8) Sau khi biết được tình 
trạng khó khăn của Mary (Mt. 1 / 20-21) Joseph đã xem xét nó, dành thời gian ở một 
mình với Chúa. Thiên Chúa đã can thiệp qua mặc khải đặc biệt. Thiên Chúa đã ban một 
điều mặc khải cho Joseph a) Để bảo đảm cho Joseph, b) Để hướng dẫn, c) Để giải thích 
tình trạng khó khăn, d) Để tiết lộ số phận của đứa trẻ đã hứa. 
 
Đây là cách đúng đắn để đương đầu với những trải nghiệm đau thương- Ông dành thời 
gian một mình và xem xét nó với Chúa. Đây là cách để chinh phục những lời chỉ trích, 
lẩm bẩm và phán xét kiểm duyệt, dành thời gian một mình với Chúa. Chúa gặp Joseph 
khi ông dành thời gian để ở một mình - khi bạn dành thời gian cho Chúa, Chúa sẽ gặp 
bạn. Joseph kiên nhẫn chờ đợi các hướng dẫn của Chúa trong nhiều năm ở Ai Cập một 
cách kiên nhẫn. 
 
Hiện tại thế giới bị ảnh hưởng bởi COVID 19, một bệnh truyền nhiễm mới được gọi là 
Virus CORONA. Bệnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi và tiếp tục tìm ra chỗ đứng mới. Tôi 
lo lắng cho sức khỏe và cuộc sống của mọi người, đặc biệt là những người có điều kiện 
rất yếu khi đối mặt với mối đe dọa mới này. Nhưng điều làm tôi sợ hơn là sự mất mát lý 
trí và làn sóng sợ hãi đã dẫn đến việc tích lũy số lượng những thứ mà bạn có thể cần hoặc 
không. Tôi quan tâm nhiều hơn về những thông điệp chúng ta đang truyền đạt cho con cái 
chúng ta, khi phải đối mặt với một mối đe dọa kiểu này. Thay vì dạy họ lý trí, lòng vị tha 
và sự cởi mở có phải chúng ta đang truyền đạt sự hoảng loạn, nghi ngờ và ích kỷ? 
 
Không có chỗ cho tin đồn và sự kiểm duyệt giữa những người của Chúa. Ngày nay mọi 
người đang tìm kiếm sự động lòng và ngon ngọt. Nhìn vào các phương tiện truyền thông 
xã hội, đầy những tin tức giả mạo. Theo sau COVID 19, có rất nhiều câu chuyện giả mạo 
đang diễn ra. COVID 19 chưa kết thúc và nó có thể đến một thành phố hoặc một người 
được chúng ta biết đến. Chúng ta không biết thiệt hại mà Virus sẽ gây ra; chúng ta cần 
thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa và tuân thủ các hướng dẫn được đưa ra bởi 
chính quyền và bình tĩnh đối mặt với thách thức này với tư cách là một cộng đồng. Chúng 
ta cần cẩn thận để không gieo rắc nỗi sợ và ghét bỏ thông qua phương tiện truyền thông 
xã hội. Như một bác sĩ Trung Quốc đã viết, chúng ta có một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu 
rất nhiều về sức khỏe, vệ sinh và hạn chế sự lây lan của vô số bệnh truyền nhiễm trong xã 
hội. Hãy để đối mặt với thử thách này với tinh thần từ bi với người khác và cố gắng tìm 
kiếm sự thật và kiến thức. Ba điều quan trọng bây giờ là Tin tưởng vào Chúa, Bàn tay 
sạch và Trái tim rộng mở. 
 
Chúc tất cả các bạn mừng lễ thánh Giuse. 
Chúc bạn được Chúa ban cho điều tốt nhất và với nhiều tình yêu và lời cầu nguyện 

Cha Shibu Jacob Msfs 

15 Tháng Ba 2020

CHÚA NHẬT LẦN BA MÙA CHAY


(Năm A)
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CUỘC THI QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC 2019 
 

Nếu quí vị muốn con em quí vị tham gia ICAS - Cuộc Thi Quốc Tế và Đánh Giá cho Các Trường Học 2019, 
xin điền vào mẫu dưới đây. Vui lòng gửi lại mẫu đăng ký cho văn phòng trường với lệ phí cho cuộc thi trể nhất 

vào Thứ Sáu ngày 29 Tháng Ba năm 2019. 
 

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

 
Tôi cho phép con tôi được tham gia ICAS - Cuộc Thi Quốc Tế và Đánh Giá, năm 2019. 

 
 

Tên Học Sinh: ______________________________________________ 
 
Lớp: _______________ 
 
Cấp Lớp: _______________ 
 
Tên Phụ Huynh:   ______________________________________________ 
 

 Môn Thi Ngày Thi Lệ Phí 

 Digital Technologies Thứ Ba 3 Tháng Chín $14.50 

 Science Thứ Năm 5 Tháng Chín $14.50 

 Spelling Thứ Năm 12 Tháng Chín $14.50 

 English Thứ Ba 17 Tháng Chín $14.50 

 Mathematics Thứ Năm 19 Tháng Chín $14.50 

 
 

Đăng Ký và trả lệ phí có thể hoàn thành thông qua 
 ứng dụng QKR. 
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20% off 
your 

Membership 
sale goes 
directly to 

Holy Family 
Catholic 
School

Buy now

Buy now

Entertainment 
Book

https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
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THANK YOU 
Your support makes a big difference

Buy now

Buy now

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