
Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu 2022 - Tuần 7 Học Kỳ 2

Mến gửi Quý Phụ Huynh, Nhân Viên và Học Sinh, 
  

Một trong những vai trò quan trọng của tôi là Dẫn dắt việc Dạy và Học tại Holy Family. 
  
Tôi là một người ham học hỏi suốt đời và tôi đang theo dõi ở mức HD trong Chương trình học Thạc sĩ của 
mình tại Đại học Adelaide và dự định hoàn thành chương trình Tiến sĩ về các vấn đề xung quanh Hòa Nhập 
xã hội. Tôi đã đồng hành cùng các nhà lãnh đạo và giáo viên trong hành trình học tập của mình và khuyến 
khích họ thực hiện hành trình của riêng mình. Tôi rất vui khi thấy rất nhiều giáo viên đã đăng ký học ở trình 
độ Thạc sĩ và đóng vai trò nào đó trong việc thu xếp tài trợ thông qua SIP và nhà trường để biến điều này 
thành hiện thực. 
  
Tôi đã hình thành một loạt các mối quan hệ với các nhà cung cấp phát triển nghề nghiệp có ảnh hưởng và 
đưa họ vào trường học để giúp chúng tôi đến nơi cần đến. Chúng bao gồm Lyn Sharratt từ ‘Clarity” trong 
một mối quan hệ đang diễn ra và PGS. Giáo sư Mathew White, người đã có ảnh hưởng tích cực đến các 
nhà lãnh đạo và giáo viên mới của chúng tôi trong việc phản ánh hoạt động chuyên môn của chúng tôi. Tôi 
hy vọng rằng Lyn Sharratt sẽ trở lại Holy Family một lần nữa vào cuối năm nay sau 10 năm xa cách. 

 
  
Đây là "Các Mục Tiêu thông minh" của tôi trong việc dạy và học hàng đầu trong năm nay.  
  
  
MỤC TIÊU THÔNG MINH TL #1 
*    Xây dựng các phương pháp thực hành được chia sẻ và thống nhất trong Đọc hiểu và biết đọc vì đây là 
      trọng tâm của trường. 

  
 (Kết quả, Bằng Chứng về các Chỉ Số Thành Công) 

·      Các Thiết Kế Học Tập và Kế Hoạch Đơn Vị sẽ chứng minh một cách tiếp cận đã được thống nhất 
đối với thực hành nghề nghiệp trong việc dạy đọc viết và làm toán..  

·      Nơi ở để tạo điều kiện tiếp cận chương trình giảng dạy cho tất cả trẻ em. 
·      Cải thiện điểm trong tiếng Anh và Toán theo tỷ lệ phần trăm 
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MỤC TIÊU THÔNG MINH TL #2 
*    Duy trì Học tập Chuyên nghiệp thông qua các chuyên gia tư vấn và Huấn luyện viên về Đọc và Viết 
  
 (Kết quả, Bằng Chứng về các Chỉ Số Thành Công) 
Có đủ ngân sách để tài trợ cho các chuyên gia tư vấn và Huấn luyện viên về đọc viết và làm toán nhằm duy 
trì đà phát triển trong bối cảnh giáo viên nghỉ việc trở lại và các thay đổi khác. 
  
MỤC TIÊU THÔNG MINH TL #3 
*    Thực hành rõ ràng trong nơi làm việc của học sinh và đồng xây dựng học tập và đánh giá liên quan đến 
      mục đích học tập và tiêu chí thành công. 
  
 (Kết quả, Bằng Chứng về các Chỉ Số Thành Công) 
Dữ liệu dạng xung quanh cho thấy sự gia tăng của nơi làm việc học sinh trong trường học và các bảng trắng 
di động trong lớp học bằng chứng về sự phát triển của các tiêu chí thành công do giáo viên và học sinh cùng 
thiết lập.  
Nhân phẩm và quyền của trẻ em trong nhà trường được tôn trọng rõ ràng. 

MỤC TIÊU THÔNG MINH TL #4 
*    PAT-R và M 10 điểm toàn trường đã tính điểm cải thiện dữ liệu môn toán và đọc từ Học Kỳ 1 đến Học Kỳ 

3. 
  
 (Kết quả, Bằng Chứng về các Chỉ Số Thành Công) 
  
Dữ liệu PAT-R và  M của chúng ta cho thấy mức độ cải thiện trung bình của toàn trường là 10 điểm.  
Giáo viên sử dụng dữ liệu lớp học của họ để hướng dẫn thực hành giảng dạy của họ 
  
MỤC TIÊU BSC  
*    40% học sinh đạt điểm A & 0% học 

sinh đạt điểm D và E. 
*    100% học sinh đạt trên mức NMS 

trong NAPLAN 
*    Phát triển theo hướng cho học sinh 

các năm đầu. 
  
Trân Trọng, 

Kerry White 
Hiệu Trưởng 
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CÁC CUỘC THI CẠNH TRANH QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ CHO TRƯỜNG 2022 
 
Nếu quý vị muốn con mình tham gia thi ICAS - Các cuộc thi cạnh tranh Quốc Tế và Đánh giá cho Trường 2022, 
xin vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây. Và gửi lại tờ đơn đăng ký cho văn phòng cùng với lệ phí tham dự 
trước Thứ Sáu, ngày 24 Tháng Sáu 2022. 

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 

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

 Môn Ngày Thi Lệ Phí 

 Digital Technologies Thứ Hai 9 Tháng Tám $17.05 

 Anh Văn Thứ Hai 16 Tháng Tám $17.05 

 Khoa Học Thứ Hai 23 Tháng Tám $17.05 

 Chính Tả Thứ Ba 24 Tháng Tám $17.05 

 Toán Thứ Hai 30 Tháng Tám $17.05 

 
 

Việc Đăng Ký và trả lệ phí thi cũng có thể trả qua ứng dụng QKR . 
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Chúng tôi cần sự giúp đở

Buổi Họp Hội Xuân cho Phụ Huynh

Thứ Ba 21 Tháng Sáu lúc 6 giờ tối 

Kế hoạch đã bắt đầu cho Hội Chợ Xuân năm 2022 
của chúng ta. Phụ huynh được hoan nghênh tham 
dự cuộc họp trong phòng giáo viên để chia sẻ các 

ý kiến. 

Xin gọi số 82506616 hoặc 
springfair@holyfamily.catholic.edu.au  

để biết thêm các chi tiết khác

mailto:springfair@holyfamily.catholic.edu.au
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71 Shepherdson Road Parafield Gardens SA 5107 
T 08 8250 6616 F 08 8250 3043 ISD 61 8 82506616 

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

2022 Spring Fair 
 
 
To Whom it May Concern, 
 
We refer to your enquiry regarding our Spring fair, which is being held on Sunday 23 October 
2022 between 11am and 8pm at: 
 

Holy Family Catholic School 
71 Shepherdson Road 

PARAFIELD GARDENS  SA  5107 
 
For your information, please note the following: 
 
• Goods being sold at our fair must be of a non-violent and appropriate nature, and 

accordingly, a listing of items that you would plan to sell at the fair is required on the 
registration form. Items not listed on the registration form may be banned, depending on 
their nature. 

 
• Handmade, Homemade, Craft Stalls, Pop ups and Promotional Stands are booked on a 

first-in first-served basis and will only be confirmed upon receipt of the registration form 
and appropriate payment. 
 
We accept payment by cash, EFTPOS or cheque (made out to “Holy Family Catholic 
School”).  Please note the school office is open from 8am to 4pm Monday to Friday.  

 
• Trestles will be set up in the Multi-purpose Hall. – You are unable to supply own tables 

 
• Cost to participate in the Craft Fair is:     $30 per site ( Trestle size  3.1m/10ft) 

 
• If electricity is required, this needs to be marked accordingly on the registration form. 

 
Set up from 9.30am (no admittance prior to this time). 
 
Please contact Holy Family Catholic School for further information. 
 
 
 
 
 
Ros Maguire, 
Holy Family Catholic School 
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Hội Chợ Xuân 2022 

Mến gửi những ai có thể quan tâm,  

Chúng tôi đề cập đến câu hỏi của bạn về hội chợ xuân của chúng tôi, sẽ được tổ chức vào Chúa 
Nhật ngày 23 Tháng Mười 2022 từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại:  

 Holy Family Catholic School 
71 Shepherdson Road 

 PARAFIELD GARDENS SA 5107  

Để biết thông tin, xin bạn vui lòng lưu ý những điều sau:  

• Hàng hóa được bán tại hội chợ của chúng tôi phải có tính chất không bạo động và phù hợp, và do 
đó, cần có danh sách các mặt hàng mà bạn định bán tại hội chợ trên Mẫu đăng ký. Các mục không 
được liệt kê trong biểu mẫu đăng ký có thể bị cấm, tùy thuộc vào bản chất của chúng.  

• Các quầy hàng thủ công, handmade, Pop ups, và quầy quảng cáo được đặt trên một trên cơ sở ưu 
tiên được phục vụ trước và sẽ chỉ được xác nhận khi nhận được mẫu đăng ký và thanh toán thích 
hợp. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, EFTPOS hoặc cheque (gửi cho “Holy Family 
Catholic School"). Xin lưu ý rằng văn phòng trường mở cửa từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ Thứ 
Hai đến Thứ Sáu.  

• Các bàn sẽ được thiết lập trong Hội trường đa năng (Multi-purpose Hall). - Bạn không thể tự 
cung cấp bàn riêng  

• Chi phí tham gia Hội chợ cho gian hàng Craft Stall là: $ 30 cho mỗi bàn (Bàn kích thước 3,1m / 
10ft) 

• Nếu yêu cầu sử dụng điện, điều này cần được đánh dấu phù hợp trên mẫu đăng ký. 

Chuẩn bị sắp xếp cho gian hàng từ 9:30 sáng  (không làm trước thời gian này). 
Xin liên lạc với Trường Holy Family để biết thêm thông tin. 

Ros Maguire 
Trường Công Giáo Holy Family 
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HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL 
SPRING FAIR – CRAFT EXPO REGISTRATION FORM 

 
 

 
Contact Name: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Stall Name (for sign - if applicable): 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Contact Number:    ____________________________ 
 
 
Mailing Address: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Email 
Address:_______________________________________________________________________ 
 
Description of Items for Sale: 
 

 

 

 
 
Additional Stall Requirements: 
 

 

 
 
Trestles 1 r      2  r Chairs:  1 r   2 r Electricity:  Yes r  No r 
 
Payment Method: 
 

Cheque r 
 

Money Order r      
 

Cash r 
(at School Office)  

 

Credit Card r 
(at School Office or 
telephone)  

Please return to: Craft Stall Convenor, Holy Family Catholic School, 71 Shepherdson Road, 
Parafield Gardens SA  5107 
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CATHOLIC IDENTITY DAY Thứ Sáu 1 Tháng Bảy

SACPSSA NETBALL CARNIVAL Thứ Hai 4 Tháng Bảy (Lớp 3-6)

SEMESTER 1 REPORTS Thứ Hai 4 Tháng Bảy (sẽ email về gia đình)

TRÌNH DIỄN ÂM NHẠC Thứ Sáu 8 Tháng Bảy

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ Thứ Sáu 8 Tháng Bảy (chấm dứt lúc 3 giờ chiều)

NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA HỌC KỲ 3 THỨ HAI 25 THÁNG BẢY (bắt đầu lúc 8.50 sáng)
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Wednesday 22nd June 2022

Book Club
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Thời Giờ Tại Trường

8.50 sáng Trường Bắt Đầu ......................

 (bao gồm Điểm Danh) 

9 giờ sáng Bắt đầu Bài Học ....................

11giờ sáng Nghỉ Giải Lao ....................

11.20 sáng Giờ Học Tiếp Tục ....................

12.40 trưa Ăn Trưa .....................

12.50 trưa Giờ Ra Chơi .....................

1.30 chiều Giờ Học Tiếp Tục .....................

3.00 chiều Chấm Dứt Ngày Học.....................
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OSHC
***NEW APP***
Chúng tôi đã chuyển dịch vụ OSHC (Chăm sóc ngoài giờ học) sang một Ứng dụng 
thân thiện với người dùng có tên là Xplor Home.

Sử dụng Ứng dụng Xplor Home cho phép bạn thực hiện đặt chỗ của riêng mình, 
xem số tiền hiện tại của bạn cần trả, thanh toán lệ phí, thiết lập thanh toán theo lịch 
trình và thay đổi bất kỳ chi tiết nào khác được yêu cầu.

Chỉ những gia đình MỚI tham gia dịch vụ OSHC mới cần đăng ký bằng liên kết 

trang web của chúng tôi https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/

ĐĂNG KÝ ĐẶT CHỖ
ĐẶT CHỖ là điều cần thiết !! 

Bất cứ hủy bỏ nào phải cần được thông báo nếu không lệ phí sẽ vẫn tính. Bạn có 
thể hủy đặt chỗ bằng Ứng dụng Xplor và / hoặc gọi đến văn phòng 8250 6616 hoặc 
Trung tâm OSHC 8258 0293.

https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/
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HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG 
GROSS MOTOR, 

XÂY DỰNG, NGHỆ THUẬT ẢO VÀ 
TRÒ CHƠI THIÊN NHIÊN

TRẺ EM từ 0 - 4 tuổi

Muốn biết thêm chi tiết & Đăng Ký:
82506616  hoặc

playgrpup@holyfamily.catholic.edu.au
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ĐỒNG PHỤC
Đồng phục mùa đông là bắt buộc cho Học Kỳ 2 và 3 và hiện đã có sẵn tại Phòng Đồng Phục.  

Đồng phục mùa đông như sau: 

NỮ:  
Pinafore (TReception đến Lớp 4); 
Váy (Lớp 5 & 6); 
Áo blouse kem có logo;  
Cà vạt;  
Áo lạnh đỏ  
Vớ đen đến gối hoặc quần vớ đen.  

NAM:  
Quần tây đen có logo Holy Family;  
Áo sơ mi Holy Family sọc dài tay;  
Cà vạt;  
Áo lạnh đỏ;  
Vớ đen có sọc Holy Family.  

THỂ THAO: (Nam và Nữ)  
Quần thể thao Holy Family;  
Áo khoác có zip Holy Family (tùy chọn);  
Áo thun polo sọc Holy Family;  
Vớ thể thao màu trắng có sọc  
Holy Family. 

Đồng phục cũ  
Chỉ những bộ đồng phục trong tình trạng tốt mới được chấp nhận bán tại Shop Đồng Phục. 
Các mặt hàng bị ố vàng, đánh dấu, rách nát, chắp vá, sờn, phai màu hoặc hư hỏng dưới bất 
kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận bán. Bất kỳ mặt hàng nào không phù hợp để bán 
sẽ được xử lý hoặc cung cấp cho ban tiếp nhận học sinh nếu phù hợp.

Giờ Mờ Cửa 

Thứ Hai - 8.30 sáng đến 
9.30 sáng


Thứ Tư - 2.30 trưa đến 
3.30 trưa


Thứ Năm - 8.30 sáng 
đến 9.30 sáng
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Assemblies

Học Kỳ 2 Trình Bày
Tuần 8 RMP & RMN
Tuần 9 Catholic Identity Day
Tuần 10 Music
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Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người về Tuần Lễ Truyền Giáo tuyệt vời tại 
Trường Công Giáo Holy Family vào tuần trước.  
  
Cộng đồng Công Giáo Holy Family hào phóng của chúng ta đã quyên góp được 
hơn  
$2000. 
  
Chúng ta cảm ơn đến Ros, Rae, Amanda và Leanne đã giúp tổ chức chung với 
các ghi chú và tokens. Susan và Sue đã tổ chức làm món pasta cho buổi ăn trưa. 
Cha Santosh và Brother Blake đã cử hành Thánh Lễ Ngày Truyền Giáo. Tom 
Hamnett chuẩn bị cho học sinh các bài hát cho Thánh Lễ. Ashlee McCarthy đã 
trình bày một bài thuyết trình tuyệt vời về ngày truyền giáo cho hội đồng 
trường. 
  
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã góp phần tạo nên một tuần 
sứ mệnh thành công tốt đẹp.  
  
  
Hành trình Bí tích  
  
Xin chúc mừng các em sau đây đã cử hành Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần 
đầu:  
Lexi , Lowell, Kurt, Ivan, Enrique, Jasmin và Tyson.  
  
Michael Urdanoff 
APRIM 

    

TIN TỪ APRIM
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WEEKLY NEWSLETTER OF  
SALISBURY CATHOLIC PARISH 

     PARISH VISION: 
A Welcoming Community, 

United in Faith, 
Centred in 

the Eucharist, 
 Which embraces the Spirit 

and Nature of all  
God’s People 

 

PARISH CONTACTS: 
 

Parish Business Manager:  
Anne Blake 
Phone:  8258 2314   
Email:   General Enquiries:    
enquire@salcath.org.au 
Email:   Confidential Matters: 
businessmanager@salcath.org.au 
Parish Clergy: 

  Fr Shibu Jacob Msfs PP 
  Fr Santosh Pereira Msfs  
  Fr Francis Trinh Van Phat (in residence) 
  Deacon Arturo Jimenea 
  (For emergencies after office hours, 
  please phone 8258 2314, and use the  
  mobile number provided) 

Clerical Assistant: 
Nicholas Dangcalan 
Phone:   8258 2314 
Email:    clerical_assist@salcath.org.au 
Parish Sacrament Program: 
Louise Svensdotter (Coordinator) 
Diane Innes (Pastoral Assistant) 
Sacrament Program direct line: 8281 9603    
Email:   sacraments@salcath.org.au 

   Parish Faith Formation: 
Joan Young (Coordinator) 
Phone:  0419 485 090  
Email:   young.joan@bigpond.com 
Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay  
Phone:  0410 747 626 
Lyell McEwin Hospital Chaplains: 
Robynne Malone: 8182 9000 and ask for  
Pager 6060 or for the Catholic Chaplain 
Calvary Central Districts Hospital: 

  Call 8282 5395 (9am-5pm) and ask for     
  Pastoral Care Worker on duty 
  Parish Bulletin 
  Diane Innes  (Echo Editor) 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

 

12th  June 2022 
The Most Holy Trinity  

Year C 

  

SUNDAY MASS TIMES 
 

St Augustine’s Church   
(no booking needed) 

 23 Commercial Rd Salisbury 
 Saturday   -      6:00pm 
 Sunday     -      9:00am & 7:00pm 
Polish Sunday     -      12 noon 
1st Sunday of Month  -      3:00pm (Filipino) 
2nd Sunday of Month -      10:30am (Italian) 
 

Holy Family Mass Centre:  
(no booking needed) 

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

(no booking needed) 
Greencroft Road, Salisbury North 

Sunday: - 9:00am 
       

RECONCILIATION 
 

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

5:15pm - 5:45pm 
 

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

 

 

 
“Are we THERE yet?” 

 
Most of us on a family journey have heard (or asked) that question at some 
point - and the answer to the question is usually a firm, “No, we’re not.”  If 
we applied that question to our journey of faith, the answer would be the 
same.   
 
In our Parish over the last two weeks, 48 of our young parishioners 
celebrated the Sacraments of Confirmation and First Holy Communion.  
Some may be inclined to think that the celebration of these Sacraments 
brings us to the conclusion of our journey.  Nothing could be further from 
the truth.  Certainly, the children no longer attend preparation classes with 
their families, but the truth is, this is where the rest of our faith journey 
BEGINS. 
 
We are not here by mistake.  God has a mission for all of us.  Everyone’s 
mission is completely different and there are always ups and down, twists 
and turns.  But God doesn’t abandon us to struggle and stumble along on 
our own.  Through the Holy Spirit, God gives us what we need to achieve 
our mission and reach our destination.   
 
One image of the Holy Spirit that I love to recall is from Pope Benedict 
XVI who, at World Youth Day in 2008 said, “The Spirit crowns our poor 
efforts with his divine gifts, just as the wind filling the sails sweeps the ship 
forward, FAR surpassing what the oarsmen can achieve through their 
laborious rowing”.  What a comforting thought!  There is a tendency these 
days, to think we have to “do it all”.  But we don’t have to do it all on our 
own.  We just have to be brave enough to let go of the oars and allow 
ourselves to be guided by the Holy Spirit.  And we can abandon ourselves 
to the guidance of the Holy Spirit through the celebration of the 
Sacraments.  
 
So, at whatever point we are on our journey of life, there is still some 
question to answer, some duty to fulfill, some situation to grow from.  But 
at the end of our journey we will eventually hear the response we have been 
waiting for - “Yes, you are!  This is where you belong, good and faithful 
servant.” 
 
 
Louise Svensdotter 
Sacrament Program Co-ordinator 
 
 

Ngày 12 tháng 6 năm 2022 
Chúa Ba Ngôi Chí Thánh 

Năm C 

 "Chúng ta đã đến đó chưa?" 
  
 Hầu hết chúng ta trong hành trình gia đình đã nghe (hoặc hỏi) câu 
hỏi đó tại một số điểm - và câu trả lời cho câu hỏi thường là chắc 
chắn, "Không, chúng tôi không." Nếu chúng ta đã áp dụng câu hỏi đó 
vào hành trình đức tin của mình, câu trả lời sẽ là tương tự.  
  
Tại Giáo xứ của chúng ta trong hai tuần qua, 48 giáo dân trẻ của 
chúng ta đã cử hành các Bí tích Thêm Sức và Rước lễ Lần Đầu. Một 
số có thể có khuynh hướng nghĩ rằng việc cử hành các Bí tích này 
đưa chúng ta đến phần kết của cuộc hành trình của chúng ta. Không 
có gì có thể được xa hơn từ sự thật. Chắc chắn, những đứa trẻ 
không còn tham gia các lớp học chuẩn bị với gia đình của họ, nhưng 
sự thật đây là nơi mà phần còn lại của cuộc hành trình đức tin của 
chúng ta BẮT ĐẦU.  
  
Chúng ta không ở đây do nhầm lẫn. Chúa có một sứ mệnh cho tất cả 
chúng ta. Nhiệm vụ mọi người hoàn toàn khác và luôn có những 
thăng trầm, và lần lượt với những khúc quanh. Nhưng Chúa không 
bỏ rơi chúng ta để tự đấu tranh và vấp ngã riêng cho chúng ta. Nhờ 
Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì chúng ta 
cần để đạt được nhiệm vụ của chúng ta và đi đến đích.  
  
Một hình ảnh về Chúa Thánh Linh mà tôi muốn nhớ lại là từ Đức 
Giáo Hoàng Benedict. XVI, người tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 
2008 đã nói: “Thánh Linh nâng đỡ người nghèo của chúng ta nỗ lực 
với những món quà thiêng liêng của Ngài, giống như gió lấp đầy cánh 
buồm cuốn con tàu về phía trước, XA vượt qua những gì người đi 
trước có thể đạt được thông qua sự chèo chống lao nhọc ”. Thật là 
một ý nghĩ an ủi! Ngày nay có một xu hướng, để nghĩ rằng chúng ta 
phải "làm tất cả". Nhưng chúng ta không cần phải tự làm riêng tất cả . 
Chúng ta chỉ cần đủ dũng cảm để buông mái chèo và cho phép để 
được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Và chúng ta có thể bỏ rơi chính 
mình với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua việc cử hành Các 
Bí Tích.  
  
Vì vậy, ở bất kỳ thời điểm nào chúng ta đang trên hành trình cuộc 
đời, vẫn có một số câu hỏi để trả lời, một số nhiệm vụ phải hoàn 
thành, một số tình huống để phát triển từ đó. Nhưng mà khi kết thúc 
cuộc hành trình, cuối cùng chúng ta sẽ nghe thấy phản hồi mà chúng 
ta đã chờ đợi - “Vâng, bạn đang có! Đây là nơi bạn thuộc về, tốt và là 
một người hầu chung thủy."  
  
Louise Svensdotter  
Điều phối viên Chương trình Bí Tích 
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Reconciliation Week 

At Alive Catholic Early Learning 

‘Be Brave, Make Change’ 
(Hãy Dũng Cảm, Thay Đổi) 

 
 

 "Văn hóa là trung tâm của bản sắc. Văn hóa xác định 
chúng ta là ai, chúng ta suy nghĩ như thế nào, cách 
chúng ta giao tiếp, chúng ta coi trọng điều gì và điều 
gì là quan trọng đối với chúng ta ... Mọi lĩnh vực phát 
triển của con người, xác định mối quan tâm tốt nhất 
của trẻ, đều có yếu tố văn hóa. văn hóa giúp xác định 
CÁCH bạn gắn bó, CÁCH bạn thể hiện cảm xúc, 
CÁCH bạn học và CÁCH bạn giữ gìn sức khỏe. ” 
 
 

Muriel Bamblett (2006), VACCA 2010a, Building Respectful Partnerships: The Commitment to Aboriginal Cultural Competence in Child and 

Family Services, Melbourne: VACCA, p. 13 

Joachim (6 tháng đến hai tuổi rưỡi)  

Tuần này, các trẻ em củanhóm Joachim đã tiếp tục tạo ra các 
kết nối với quan điểm của Thổ dân và Cư dân trên eo biển 
Torres như một phần của Tuần Hòa Giải.  
 
Thật là thú vị khi biết rằng những cơn gió mạnh của Parnati - 
mùa Kaurna mà chúng ta đang ở ngay bây giờ - đã thổi bay 
những chiếc lá có màu sắc đẹp đẽ đó khỏi cây và để chúng tạo 
thành đống xung quanh sân, đúng để ném! Hòa mình vào 
thiên nhiên và vui chơi theo mùa như thế này sẽ nuôi dưỡng 
tình yêu thiên nhiên và Đất nước. 
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Reconciliation Week 

At Alive Catholic Early Learning 

Joseph (hai tuổi rưỡi đến ba tuổi rưỡi)   

 
  Trong suốt tuần này, những trẻ em của Joseph được mời xây 
dựng Gunyahs. Gunyah (còn được gọi là humpy hoặc wardli) 
là một túp lều bụi rậm của thổ dân, thường được làm bằng các 
tấm vỏ cây và cành cây.  
 
Những trẻ em của nhóm Joseph đã làm việc cùng nhau một 
cách tôn trọng và hợp tác để tạo ra Gunyah độc đáo của riêng 
chúng, đòi hỏi rất nhiều khả năng giải quyết vấn đề và sự sáng 
tạo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tại nhóm Joseph, chúng tôi mong muốn tạo 
cơ hội cho trẻ em hiểu sâu hơn và tôn trọng 
cách sống, hiểu biết, suy nghĩ và hành động 
của Người Thổ dân và Cư dân trên eo biển Torres. Chúng tôi mong muốn tạo nền tảng vững chắc cho 
mỗi đứa trẻ để cuối cùng phát triển những hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa bản địa Úc như 
một phần của Chương trình giảng dạy tại Úc. Một trong những dự án lớn hơn của chúng tôi đã diễn ra 
trong hai tuần qua là sự phát triển của Rainbow Serpent. Những đứa trẻ của Joseph và St Anne đã làm 

việc cùng nhau để chọn các vật liệu tự nhiên và tái chế 
để dán lên con rắn trong xưởng dệt vải. Ý tưởng cho 
dự án này hình thành nên sự tương tác rõ ràng với 
những câu chuyện về Thời gian trong mơ đang được 
chia sẻ gần đây. Chúng tôi nhận thấy những câu 
chuyện như 'Tiddalick the Frog' và 'The Rainbow 
Serpent' là những lời khiêu khích có giá trị cho các 
cuộc thảo luận. 
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Reconciliation Week 

At Alive Catholic Early Learning 

 
 

St Anne (ba tuổi rưỡi đến 5 tuổi) 

 
 
Tuần này, các nhà giáo dục đã thiết lập các hoạt động khiêu khích và trải 
nghiệm đích thực để trẻ em tham gia theo sở thích của chúng, tuy nhiên, 
các nền văn hóa và quan điểm của Thổ dân được chọn vào. Những đứa trẻ 
đặc biệt thích làm một số sơn bùn bằng cách sử dụng thuốc nhuộm tự 
nhiên để tô màu - công bằng mà nói 
thì nó khá lộn xộn và trở thành một 
trải nghiệm cảm giác đối với hầu hết 
mọi người! 
 
 

 

 

Những đứa trẻ cũng sử dụng tác phẩm 
của Bronwyn Bancroft làm nền tảng để tham gia vào các trải nghiệm nghệ 
thuật khác nhau - chúng thảo luận về màu sắc, hoa văn và kết cấu mà chúng 
có thể nhìn thấy và sử dụng chúng để tìm cảm hứng tạo ra tác phẩm nghệ 
thuật độc đáo của riêng mình. 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Yeend 
Giáo Viên Mầm Non 
Co-Educational Leader 
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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 uớt); 
* Không chạy hoặc đi bộ với máy tính xách tay ở vị trí mở; 
* Không chạy với máy tính xách tay; 
* Luôn đảm bảo nắp bảo vệ không bị tách ra và không bị  
  giả mạo. 

Cảm ơn


