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Mến chào mọi người, 

Tôi nồng nhiệt chào đón mọi người trở lại trường, mặc dù thời tiết không quá ấm áp. Có lẽ thời tiết mát mẻ 
phù hợp với khoảng cách xã hội, tôi không chắc chắn. Quí vị nghĩ sao? 

Cảm ơn sự hợp tác tuyệt vời của quí vị với việc mỗi ngày đưa con em mình vào trường một cách an toàn. 
Tôi đã nhận thấy rằng nhiều quí vị đang xử dụng Khu vực Kiss & Drop Zone để đưa và -đón con em mình. 
Cảm ơn sự kiên nhẫn và lịch sự của quí vị, việc này được đánh giá cao. Những đứa trẻ đang đến nơi an 
toàn và hạnh phúc và một số trong chúng tự hào về bản thân vì chúng được giao nhiều trách nhiệm hơn 
trong việc đi bộ đến lớp. 

Xin chúc mừng các em và gia đình của các em đang tiếp cận việc học từ xa. Tất cả quí vị đang làm một 
công việc tuyệt vời và chúng tôi sẽ gặp lại quí vị ở đây khi quí vị sẵn sàng cho con em mình trở lại trường. 
Chúng tôi đang bận rộn để làm các bản báo cáo học vấn của các em , bao gồm những hiểu biết về nhiếp 
ảnh trong việc học của họ. Tất cả trẻ em từ Lớp 1 - Lớp 6 sẽ nhận được điểm A-E trong báo cáo học bạ 
giữa học kỳ. 

Xin chúc mừng đến các nhân viên tuyệt vời của chúng ta, mỗi người đang thực hiện rất tốt các công việc 
của mình trong hoàn cảnh này . Từ nhân viên chăm sóc bảo quản cho đến Nhân viên Văn Phòng, Nhân viên 
căng tin, Cửa hàng đồng phục, OHSC, Người dọn dẹp, Trại cá, giáo viên đứng lớp và các nhà lãnh đạo, 
cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ cho các dự án sau đây để tăng 
cường tốt cho trường học của chúng ta: 

• Màn hình video hai mặt ở phía trước trường để thông báo cho 
cộng đồng về những diễn biến hiện tại trong trường. Quí vị có 
thể thấy cấu trúc khung cho màn hình phía trước trường. Các 
màn hình sẽ được cài đặt sớm.  

• Những khu vực đa năng trong Công viên Grevillia ở phía sau 
trường. Tôi đang đàm phán với một công ty xây dựng và các 
nhà thầu xây dựng địa phương để hoàn thành công việc này 
càng sớm càng tốt. 

• Trung tâm học tập thư viện mới để tăng cường sự tập trung vào 
trường học của chúng ta trong việc đọc và cung cấp rất nhiều cơ 
hội học tập mới cho trẻ em, gia đình và nhân viên. Quí vị có thể 
thấy từ các kế hoạch về bảng điều khiển năng lượng mặt trời 
rộng rãi cũng như giữ nước lưu trữ 90.000 lít mỗi lần. Tòa nhà 
này sẽ đứng riêng để lấy năng lượng và nước. 

Chúc quí vị có một cuối tuần thật vui nhé! 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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TRẠI NUÔI CÁ

Holy Family đã thành công trong đơn xin tài trợ của Chính Phủ Úc trong Chương trình Môi trường Cộng 
Đồng. Khoản tài trợ này sẽ cho phép cộng đồng của chúng ta thực hiện một dự án nhân giống cá cực kỳ nguy 
cấp, được nhân giống trong môi trường kiểm soát trong Trại Cá của chúng ta để sau đó thả ra tại các khu vực 
đất ngập nước, lạch, sông và khu vực đánh bắt địa phương. Chúng tôi dự tính chương trình sẽ được tiếp tục 
và đóng góp đáng kể vào việc gây giống lại vùng đất ngập nước với những con cá này. Chúng tôi xin cảm ơn 
Gerry McCarthy, John Nguyễn (phụ huynh) và các giáo viên và học sinh tuyệt vời của chúng tôi đã làm việc 
cho dự án này. 
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CUỘC THI VÀ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC TRƯỜNG TRONG NƯỚC 2020 
 

Nếu quí vị muốn con em quí vị tham gia ICAS - Cuộc Thi và Đánh Giá Các Trường Trong Nước năm 2020, xin điền vào 
mẫu dưới đây. Vui lòng gửi lại mẫu đăng ký cho văn phòng với lệ phí cho cuộc thi vào  

Thứ Sáu  29 Tháng Năm  2020. 
 

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

 
 
Tôi cho phép con tôi tham gia ICAS- Cuộc Thi và Đánh Giá Các Trường Trong Nước năm 2020 
 
Tên Học Sinh: ______________________________________________ 
 
Lớp: _______________ 
 
Cấp Lớp: _______________ 
 
Tên Phụ Huynh:   ______________________________________________ 
 
 

 Môn Thi Ngày Thi Lệ Phí 

 Digital Technologies Thứ Hai 24 Tháng Tám $15.95 

 Science Thứ Hai 17 Tháng Tám $15.95 

 Spelling Thứ Hai 31 Tháng Tám $15.95 

 English Thứ Ba 25 Tháng Tám $15.95 

 Mathematics Thứ Ba 1 Tháng Chín $15.95 
 
 

Đăng Ký và Trả Lệ Phí có thể hoàn thành thông qua  
ứng dụng QKR 
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Khi quí vị 
mua Quyển 
Giải Trí này 
thì Trường 
Công Giáo 

Holy Family 
sẽ có được 

20% từ 
quí vị

Buy now

Entertainment 
Book

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
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Takeaway Restaurants

Nhiều nhà hàng địa phương của bạn 
đang cung cấp dịch vụ mang đi!

Hãy Giúp Cho Cộng Đồng Địa Phương 
Của Chúng Ta

https://www.entertainment.com.au/member-information/takeaway?utm_campaign=member_takeaway_au_260320&utm_source=cheetah&utm_medium=email&cid=44623&mid=480416497&om_rid=i-1NGB-78-Bbj-WVmHB-1c-OCLg-1c-WUjPD-l4Q0jqAM2X-MBkLQ&om_mid=44623
https://www.entertainment.com.au/member-information/takeaway?utm_campaign=member_takeaway_au_260320&utm_source=cheetah&utm_medium=email&cid=44623&mid=480416497&om_rid=i-1NGB-78-Bbj-WVmHB-1c-OCLg-1c-WUjPD-l4Q0jqAM2X-MBkLQ&om_mid=44623
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CẢM ƠN 
Sự hổ trợ của bạn sẽ làm nên một khác biệt lớn

Mua ngay bây giờ

Buy now

https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
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MOTHER’S DAY 2020

Sunday 10th May 

Mother’s Day Student Gift Shop 
OPEN Friday 8th May at School


CASH ONLY  
(Please note Gifts may be limited or Sold Out) 

Gifts priced from 

$1 to $7


Mother’s Day Raffle 
WIN 1 of 3 Gift Packs


Tickets Available online

 Mothers Day Raffle link 

3 for $2
8 for $5

18 for $10
30 for $15 

Mother’s Day ONLINE Gift Shop 
available through the QKR APP


ONLY one Gift per student PLEASE 

Gifts will be given to students at school or 

Pick Up from the OFFICE


Ends Thursday 7th May at 2pm

DRAWN 

FRIDAY 8th May

at 2pm

NGÀY CỦA MẸ 2020 
Chúa Nhật 10 Tháng Năm

Quà tặng ONLINE cho Ngày Của Mẹ 
Co thể mua qua mạng QKR APP 

Quà sẽ được gửi đến cho học sinh hoặc có 
thể đến lấy từ Văn Phòng


Chấm dứt vào 7 Tháng Năm lúc 2 giờ chiều

Quà tặng cho Ngày Của Mẹ

MỞ CỬA Thứ Sáu 8 Tháng Năm tại Trường


CHỈ NHẬN TIỀN MẶT TRONG NGÀY NÀY


Các quà có giá từ $1 đến $7

Để cho an toàn trong đại dịch Covid-19, chúng tôi khích lệ quí vị mua quà trên mạng của 
trường, để tránh cho các em tiếp xúc đám đông. Đo đó các quà còn lại sau khi bán xong trên 

mạng sẽ được bán ra tại trường vào Thứ Sáu 8 Tháng Năm nên số lượng có hạn.

Cảm ơn quí vị!
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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC 
Đồng phục mùa đông: 

NỮ: 
Áo đầm có yếm (Reception đến  
Lớp 4); 
Áo đầm ngắn (Từ Lớp 5-7); 
Áo sơ mi tay dài màu kem có dấu hiệu của trường; 
Cà vạt; 
Áo lạnh đỏ 
Vớ đen dài tới đầu gối hoặc vớ đen dài tới hông. 

NAM: 
Quần tây đen có dấu hiệu của Holy Family; 
Áo sơ mi sọc tay dài có dấu hiệu của  
trường Holy Family shirt; 
Cà vạt ; 
Áo lạnh đỏ; 
Vớ đen có sọc của Holy Family. 

THỂ THAO: (Nam & Nữ) 
Quần dài có sọc của Holy Family; 
Áo khoát có zip của Holy Family zip (optional); 
Áo thun thể thao có sọc của Holy Family; 
Vớ trắng có sọc của Holy Family. 

Đồng phục mùa 
đông được yêu 
cầu cho HỌC 
KỲ 2 và 3, và 
hiện có sẵn từ 

Cửa hàng Đồng 
phục.

Những thay đổi trong Cửa Hàng Đồng Phục - do Covid-19 

Để phù hợp với các yêu cầu về cách phân chia khoảng cách an toàn và các mối lo ngại về vi-rút, chúng tôi đã 
phải thực hiện một số thay đổi trong Cửa Hàng Đồng Phục như sau: 

*  Số lượng người trong cửa hàng không quá 4 khách; 
*  Cửa hàng đồng phục chỉ mở trong Thời gian ĐẶC BIỆT chỉ  theo lịch hẹn Thứ Hai 6 Tháng Tư, 9 giờ sáng 
đến 11 giờ sáng; Thứ Tư 8 Tháng Tư từ  1 giờ trưa đến 3:30 chiều; Thứ Năm 23 Tháng Tư từ 9 giờ sáng 12 giờ 
trưa. Xin gọi số 8250 6616; 
*  Quí vị có thể mua đồng phục bằng Ứng dụng QKR nhưng KHÔNG THỂ trả lại hoặc trao đổi, vui lòng đảm 
bảo bạn biết chính xác kích cỡ trước đó.
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Thời Hạn của Book Club:  Thứ Hai - 18 Tháng 5 2020 

Xin nhìn trang kế để biết thêm thông tin

BOOK CLUB đang có tại trường - Danh mục sách 

trong khi Học Sinh học Tại Nhà

Trong những thời điểm chưa từng có này, tất cả chúng ta đều được yêu cầu thay đổi 
cách chúng ta làm việc và sống. Truyền thống đặt các quyển sách của chúng ta vào 
tay những đứa trẻ sẽ không thay đổi, nhưng đối với học kỳ 2, chúng ta sẽ làm mọi 

thứ khác đi một chút.

Làm những điều khác biệt không thay đổi mục tiêu của 
chúng tôi, mục tiêu đó quan trọng hơn bao giờ hết!

Lần đầu tiên trong lịch sử của Scholastic -  
Chúng ta sẽ có Danh Mục Sách cho Học Kỳ 2

Mỗi học sinh đều có cơ hội để truy cập vào Danh Mục Quản Cáo Book Club của họ. 
Các cuốn sách giá trị tốt nhất được lựa chọn cẩn thận vẫn sẽ có sẵn, do đó hãy đến 

Câu lạc bộ sách thưởng thức được biết đến sẽ không thay đổi!

Chúng tôi yêu cầu bạn tiếp tục hợp tác với chúng tôi để duy trì mối quan hệ 
đối tác phân phối độc đáo với các trường học. Điều này có nghĩa là chúng ta 
có thể tiếp tục đưa chi phí giao hàng truyền thống trở lại để cung cấp giá tốt 

nhất và lựa chọn sách tốt nhất!
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 Click here for your 
Virtual Book Club

https://scholastic.com.au/book-club/virtual-catalogue-1/ 

Bookclub cont’d

https://scholastic.com.au/book-club/virtual-catalogue-1/
https://issuu.com/scholastic_australia/docs/aus_issue_3?fr=sMTQ2ZTExOTgzNjE
https://issuu.com/scholastic_australia/docs/aus_issue_3?fr=sMTQ2ZTExOTgzNjE
https://issuu.com/scholastic_australia/docs/aus_issue_3?fr=sMTQ2ZTExOTgzNjE
https://issuu.com/scholastic_australia/docs/aus_issue_3?fr=sMTQ2ZTExOTgzNjE
https://scholastic.com.au/book-club/virtual-catalogue-1/
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TIN TỪ APRIM
Vào Thứ Năm, 30 Tháng Tư là Ngày Lễ Kỷ 
Niệm của  Catherine of Siena. 

Catherine sinh tại Siena, nước Ý vào ngày 
25 Tháng Ba 1347.  Cô là người trẻ nhất 
trong nhà nhưng lại là trong một đại gia 
đình.  Từ thời thơ ấu, Catherine bắt đầu 
nhìn xa được về gia đình của cha mình. 
Năm 16 tuổi, cô trở thành Nữ Tu Dominican. 

Cô bắt đầu có xu hướng chăm sóc người 
bệnh, đặc biệt là những người mắc các 
bệnh kinh tởm nhất, muốn phục vụ người 
nghèo và lao động để chuyển đổi tội nhân. 
Mặc dù luôn phải chịu đựng nỗi đau thể xác 
khủng khiếp, sống trong khoảng thời gian 
dài trên thực tế không có thức ăn cứu được 
Bí Tích Thánh, nhưng thực tế cô luôn rạng 
ngời hạnh phúc và tràn đầy trí tuệ. 

Trong những năm cuối đời, cô đã đến Rome 
làm việc vất vả cho việc cải cách Giáo Hội, 
phục vụ cho những người nghèo và đau 
khổ, và gửi những lá thư hùng hồn thay cho 
Đức Giáo Hoàng Urban. 

Các biểu tượng mà cô được biết đến trong 
nghệ thuật Kitô Giáo là hoa huệ và sách. Lễ 
Kỳ Niệm chính của cô là vào ngày 30 Tháng 
Tư, nhưng nó được tổ chức phổ biến ở 
Siena vào Chúa Nhật sau đó. “Những Lá 
Thư”, cô viết va `biểu hiện đầy đủ nhất về 
giáo huấn cuả Catherine là chúng ta phải 
luôn tuân theo những tế bào tự hiểu biết.  
Catherine qua đời tại Rome vào ngày 29 
Tháng Tư 1380. 

Micheal Urdanoff 

Holy Family 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 
  Diane Innes 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

3rd May 2020 
FOURTHFOURTHFOURTHFOURTH    SUNDAY OF EASTERSUNDAY OF EASTERSUNDAY OF EASTERSUNDAY OF EASTER    

((((Year A)Year A)Year A)Year A)    
 

 
SUNDAY MASS TIMES 

Orario delle Messe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Masses & Liturgical 
Services temporarily 

suspended until  
further notice 

- to mitigate the spread 
of the Coronavirus) 

 
 
 
 

 
 

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

 

 

RECREATING OUR FUTURE  
Jesus spoke to them again 

I tell you most solemnly, 
I am the gate of the sheepfold (John 10/7) 

 

Dear Parishioners and Friends,  
 

COVID-19 is the ultimate disruptor and while some of its impact may be 
temporary, its economic and social legacy will be felt long after a vaccine is 
found, or population-level immunity is reached. So, what does this mean for 
our Church as we move from lockdown and transition into recovery, and how 
can we minimise the negatives of the worldwide impact of the pandemic? 
‘Mass gatherings’ or community events are likely to be a long way off, 
impacting on Church’s major strength, i.e., life as a community. We may not 
have our outstanding festivals and events for a while and no opportunities to 
come together. 
 

Throughout history, major crises have reshaped individuals and nations and 
already, the committed minds across our parish are looking at the future of us 
as Salisbury Catholic Community.  The other day we had our Pastoral council 
through electronic media. The plenary team met together through zoom and 
continued to reflect on our life as a community. A good many parishioners 
are writing us messages and letting us know that we are spiritually united. 
Many are contributing to parish finances by way of direct debit and bringing in 
envelopes. There are parishioners who are telephoning those members in 
isolation (though we have not reached everyone); some of the parishioners 
take printed copies of Echo to drop in the mailboxes of those who are in 
isolation. There are heart-warming stories of grandchildren and children 
helping grandparents and parents to set up a Facebook account to be part of 
the livestreaming of Sunday masses. We have parishioners and musicians, 
trying their level best to provide the liturgy and other activities online. Overall, 
we have become aware of the need to stay connected and that is a huge 
plus.  Our efforts may not have reached our maximum possibilities, but we 
are making a good effort.  
 

We have never had a better chance to reshape our future; to recreate Church 
in a way that would have never been possible just a short time ago; and 
create a new image and a brand story that redefines who we are, to help us 
strive to get closer to our Parish Vision of being a “Welcoming Community, 
United in Faith, Centred in the Eucharist, which embraces the spirit and 
nature of all God’s people”.  It’s an opportunity we can’t let go to waste. We 
have a unique opportunity to capitalise on our strengths.   
 

With lots of love and prayerful wishes 
 
 
Fr. Shibu Jacob MSFS 
 

Kính gửi giáo dân và bạn hữu, 
 
Các cuộc tụ họp đông người, các sự kiện trong cộng đồng có thể sẽ là một chặng 
đường dài, ảnh hưởng đến sức mạnh lớn của Giáo Hội, tức là, cuộc sống như một 
cộng đồng. Chúng ta có thể không có các lễ hội và sự kiện nổi bật trong một thời 
gian và không có cơ hội để đến với nhau. 
 
COVID-19 là tác nhân gây rối cuối cùng và trong khi một số tác động của nó có 
thể là tạm thời, nền kinh tế và xã hội sẽ bị mất mác rất lâu sau khi tìm thấy vắc-xin, 
hoặc đạt được miễn dịch ở cấp độ dân số. Vậy, điều này có ý nghĩa gì đối với Giáo 
Hội của chúng ta khi chúng ta  từ cô lập và chuyển sang phục hồi, và làm thế nào 
chúng ta có thể giảm thiểu những tiêu cực về tác động trên toàn thế giới của đại 
dịch này? 
 
Trong suốt lịch sử, các cuộc khủng hoảng lớn đã định hình lại các cá nhân và quốc 
gia và sau đó, những bộ óc dấn thân trên khắp giáo xứ của chúng ta đang nhìn vào 
tương lai của chúng ta là Cộng Đồng Công Giáo Salisbury. Một ngày nọ, chúng tôi 
đã có cuộc họp hội đồng Mục Vụ thông qua các phương tiện điện tử. Toàn thể 
nhóm đã gặp nhau thông qua hệ thống trực tuyến Zoom và tiếp tục phản ảnh lại về 
cuộc sống của chúng ta như là một cộng đồng. Rất nhiều giáo dân đã viết tin nhắn 
cho chúng tôi và cho chúng tôi biết rằng chúng tôi hợp nhất về mặt tâm linh. Nhiều 
người đang đóng góp cho tài chính của giáo xứ bằng cách ghi trực tiếp vào ngân 
hàng hoặc mang theo phong bì. Có những giáo dân đã gọi điện cho các thành viên 
đang bị cô lập (mặc dù chúng tôi chưa tiếp cận được với tất cả mọi người); một số 
giáo dân lấy các bản tin Echo được in để bỏ vào hộp thư của những người bị cô 
lập. Có những câu chuyện ấm lòng về những đứa cháu và những đứa trẻ giúp ông 
bà và cha mẹ lập một tài khoản Facebook để dự phần trong các buổi livestream của 
đại chúng. Chúng tôi có các giáo dân và nhạc sĩ, cố gắng hết sức để cung cấp 
phụng vụ và các hoạt động trực tuyến khác. Nhìn chung, chúng ta đã nhận thức 
được sự cần thiết phải duy trì kết nối và đó là một điểm cộng rất lớn. Những nỗ lực 
của chúng ta có thể không đạt được khả năng tối đa của chúng ta, nhưng chúng ta 
đang cố gắng làm nên một nỗ lực tốt. 
 
Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội tốt hơn để định hình lại tương lai của chúng ta; tái 
tạo Giáo Hội theo cách mà chưa bao giờ có thể xảy ra chỉ một thời gian ngắn trước 
đây; và tạo ra một hình ảnh mới và một câu chuyện hình ảnh xác định lại con 
người chúng ta, để giúp chúng ta cố gắng đến gần hơn với Tầm Nhìn của Giáo Xứ  
chúng ta là Cộng Đồng Chào Đón Thân Thiện, Liên Kết trong Đức Tin, Trọng tâm 
của Bí Tích Thánh Thể, bao trùm tinh thần và bản chất người dân của Thiên Chúa. 
Nó có thể là một cơ hội mà chúng ta có thể lãng phí bỏ qua. Đây là cơ hội duy nhất 
để chúng ta tận dụng điểm mạnh của mình. 
 
Gửi đến mọi người rất nhiều tình yêu và lời cầu nguyện,  

Cha Shibu Jacob MSFS 

3 Tháng Năm 2020 
CHÚA NHẬT THỨ TƯ CỦA PHỤC SINH 

(Năm A)



Thứ Sáu, 1 Tháng Năm 2020

 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


