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BÁO CÁO HỘ I  ĐỒNG THƯỜNG NIÊN
(KHÔNG Toàn Bộ )

BÁO CÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG  
  
Kính gửi các Gia Đình,  
  
Tôi rất hân hạnh được trình bày Báo Cáo của Hiệu trưởng cho Năm học 2022.  
  
Đó là một năm đạt được nhiều thành tựu sau 3 năm đối phó với dịch bệnh COVID-19.  
  
Cam kết của chúng tôi đối với Bản Sắc Công Giáo của chúng tôi đã giúp chúng tôi ổn định khi Giáo Xứ cũng 
như trường học phải đối phó với sự thay đổi chưa từng có. Trung tâm Thánh Lễ của chúng tôi đã tạm thời 
được chuyển đến Hội trường số 11 của Giáo hoàng John Paul do cần thêm không gian để thực hiện giãn 
cách xã hội. Giáo đoàn tiếp tục phát triển và chúng tôi mong muốn thúc đẩy Chương trình Bí Tích cho trẻ em 
trong trường. Chúng tôi cảm ơn Cha Shibu và Cha Santos cùng với Louise Svensdotter và APRIM Michael 
Urdanoff của chúng tôi vì các công việc tuyệt vời của họ trong việc nâng cao đời sống đức tin của cộng 
đồng.  
  
Chúng tôi đã hoàn thành Dự án Billabongs vào cuối năm 2022, cung cấp mảnh ghép cuối cùng trong bản 
ghép của Trung Tâm Curiosity. Điều này cùng với các khu vườn của chúng tôi bao gồm cách tiếp cận thực 
hành của chúng tôi đối với Hệ sinh thái tại Holy Family.  
  
Học sinh của chúng tôi được hưởng những lợi ích từ phương pháp sư phạm độc đáo của chúng tôi, cho 
phép các em tham gia vào việc học bằng cách sử dụng không gian học tập độc đáo, công nghệ mới nhất và 
chuyên môn của các giáo viên và các nhà giáo dục của chúng tôi.  
  
Tại Holy Family, học tập là công việc của chúng ta! Các Giá trị của Trường về Cảm xúc Tích cực, Tin tưởng 
và Hỗ Trợ là nền tảng cho công việc hàng ngày của nhân viên và học sinh của chúng tôi. Được dẫn dắt bởi 
Hội Đồng Nhà Trường (và thực sự là cả cộng đồng), chúng tôi đã đạt được ước mơ mười năm là thiết lập 
Trung Tâm Mẫu Giáo cho trẻ từ 3-5 tuổi của riêng mình. Chương trình này đã đạt 75% công suất và đang 
được trẻ em, nhân viên và gia đình yêu thích. Trẻ em được cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trọn Ngày và 
Trường Mầm non từ 6:30 sáng đến 6 giờ chiều.  
  
Chúng tôi cũng đã thành lập một Nhóm Chơi ( Play Group) rất thành công vào năm 2022, hiện nhóm họp ba 
lần một tuần. Điều này hoàn thành chương trình giảng dạy từ Sơ Sinh đến Lớp 6 của chúng tôi.  
  
Vào Tháng 12, chúng tôi đã chia tay Phó Hiệu Trưởng Adam Slater, người đã là một thành viên nổi tiếng 
trong cộng đồng của chúng ta trong 8 năm. Tôi chúc Adam thành công trong lần đầu tiên được bổ nhiệm làm 
Hiệu trưởng tại Norwood.  
  
Cuối cùng, tôi ghi nhận công việc và cam kết của nhân viên nhà trường trong thời gian thử nghiệm này. Mỗi 
người trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp chương trình 
học tập của chúng ta.  
  
Tương tự như vậy, đại diện phụ huynh của chúng tôi trong Hội đồng Nhà trường, Phụ Huynh & Thân Hữu 
 và các tình nguyện viên đã thực hiện xuất sắc vai trò hỗ trợ của họ. Họ thực sự là hình ảnh thu nhỏ của các  
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giá trị tích cực, tin tưởng và hỗ trợ của chúng tôi.  

Một lần nữa tôi xin thành thật cảm ơn mọi người! 
  
  
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH  
(Chỉ trích đoạn - KHÔNG phải báo cáo đầy đủ)  
  
Chào mừng đến với Trường Công Giáo Holy Family – Parafield Gardens Báo Cáo Thường Niên cho năm 
học 2022.  
Năm ngoái, tôi đã may mắn được phục vụ nhiệm kỳ thứ tư với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Trường. Vai trò 
của tôi với tư cách là chủ tịch Hội Đồng Nhà Trường là làm việc với ông Kerry White và ông Adam Slater 
trong việc hỗ trợ tầm nhìn của trường và để Kerry, Hội Đồng Nhà Trường và cộng đồng Holy Family có thể 
tiếp cận với mục tiêu cung cấp các dịch vụ xuất sắc. Kinh nghiệm học tập trong một môi trường an toàn và 
nuôi dưỡng. Điều này cũng bao gồm việc trở thành người phát ngôn tại các chức năng của Hội Đồng Nhà 
Trường và cung cấp phản hồi cho Hội Đồng quản trị về việc quản lý nhà trường. Với tư cách là Chủ Tịch hội 
đồng nhà trường nhưng cũng là phụ huynh, thật đáng khích lệ khi thấy các học sinh tiếp tục xuất sắc trong 
môi trường học tập, tôn giáo, thể thao và xã hội. 
  
 DAVID GARRICK  
Chủ Tịch HFCS 2022  
  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
(Chỉ trích đoạn - KHÔNG phải báo cáo đầy đủ)  
  
Kết quả từ việc tiếp tục quản lý tài chính cẩn thận tại Trường Công Giáo Holy Family, tài sản hiện tại của 
trường là $4.518.008,25. Trường cũng không có nợ đọng, cũng do quản lý tài chính tốt nên mới được trả 
tiền xây dựng. Trường Công giáo Holy Family hiện cũng có thể cung cấp dịch vụ xe buýt trường học giá cả 
phải chăng cho những trẻ em cần.  

NORMA GRAY 
Thủ Quỹ HFCS 2022 
  

BÁO CÁO CỦA APRIM  
(Chỉ trích đoạn - KHÔNG phải báo cáo đầy đủ)  
  
Vào năm 2022, tôi đã phác thảo Bản Sắc Tôn Giáo và Sứ mệnh của Trường Công Giáo Holy Family thông 
qua các Khả năng Chung của ACARA & Crossways.  
  
Đọc viết & Số học  
Nhân viên và Học sinh bao gồm kiến thức và kỹ năng họ cần để truy cập, hiểu, phân tích và đánh giá thông 
tin; làm cho ý nghĩa; bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc; trình bày ý kiến, quan điểm; tương tác với người khác; và 
tham gia vào điều đó, vốn định hình Bản Sắc Công Giáo tại Trường Công Giáo Holy Family, cũng như cuộc 
sống của họ bên ngoài trường học.  

MICHAEL URDANOFF  
APRIM HFCS  
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BÁO CÁO NHÂN VIÊN  
(Chỉ trích đoạn - KHÔNG phải báo cáo đầy đủ)  
Trường Công Giáo Holy Family, giống như tất cả các trường học ở Nam Úc, bắt đầu năm học 2022 hơi khác 
một chút. Hai tuần đầu tiên của học kỳ một, giáo viên chủ trì các lớp học theo hình thức trực tuyến trong khi 
học sinh học ở nhà. Mặc dù không phải là chưa từng có sau thời gian học trực tuyến trước đây, nhưng đây 
vẫn là một cách độc đáo để bắt đầu năm học. Có rất nhiều mong đợi và phấn khích khi cánh cổng mở ra cho 
tất cả mọi người quay trở lại. Holy Family đã chào đón mười một giáo viên mới đứng lớp vào năm 2022. 
Đáng chú ý, điều này đã nâng số lượng nhân viên là cựu học sinh  của Holy Family lên tám người. Việc bổ 
nhiệm Jake Winters vào vị trí Lãnh đạo Điều phối viên Học tập và Văn học là một sự thay đổi nhân sự đáng 
chú ý.  

NICHOLAS BARTOLD  
Nhân viên đại diện 

F

For the full Report please click on this link - click here

https://bpb-ap-se2.wpmucdn.com/blogs.holyfamily.catholic.edu.au/dist/1/154/files/2023/03/2023-AGM-report.pdf
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Ngày Hòa Hợp Thứ Sáu 24 Tháng Ba

Thi Bơi Lội SACPSSA Thứ Năm 30 Tháng Ba (selected squad)

Họp giữa Phụ Huynh/Giáo Viên/Học Sinh Thứ Hai 3 Tháng Tư

Họp giữa Phụ Huynh/Giáo Viên/Học Sinh Thứ Ba 4 Tháng Tư

Họp giữa Phụ Huynh/Giáo Viên/Học Sinh Thứ Tư 5 Tháng Tư

Họp giữa Phụ Huynh/Giáo Viên/Học Sinh Thứ Năm 6 Tháng Tư

THỨ SÁU THƯƠNG KHÓ Thứ Sáu 7 Tháng Tư

THỨ HAI PHỤC SINH Thứ Hai 10 Tháng Tư

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ  1 Thứ Năm 13 Tháng Tư (lúc 3 giờ chiều)

HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ Thứ Sáu 14 Tháng Tư

NGÀY ĐẦU CỦA HỌC KỲ 2 Thứ Hai 1 Tháng Năm (lúc 8.50 sáng)
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Vacation Care Program – April 2023 
Monday 17th April  
Home Based - $50 

Tuesday 18th April 
Incursion - $50 

Visitor arriving 10am 
Visitor departing 12pm  

Wednesday 19th April 
Incursion - $50 

Visitor arriving 10.30am 
Visitor departing 12.30pm  

Thursday 20th April 
Excursion - $60 

Bus Departing 9.15am 
Bus Arriving 12.30pm 

Friday 21st April 
Home Based - $50 

Ready, Set, Cook! 

 
This will be a delicious 

afternoon tea  
AND in the afternoon 

Shrink Art 

Bubble Day 

 
We will learn many ways to 

play with bubbles 
AND in the afternoon 

Mosaic Designs 

Stay Active 
Ultimate Frizbee 

 
A range of Super Sports 
AND in the afternoon 

Sand Art, Wellbeing and 
Mandala sheets to choose  

St Claire 
Roller Skating 

 

 
AND in the afternoon 

Decorating door hangers 
and cooking for afternoon 

tea 

Sensory Day 

 
Wooden weaving stars to 

design 
AND in the afternoon 

Making your own stress 
balls 

 

Monday 24th April  
Home Based $50 

Tuesday 25th April  
 

Closed 

Wednesday 26th April 
Excursion - $60 

Bus departing OSHC 12.15 
Bus arriving OSHC 4pm 

Thursday 27th April 
Incursion - $50 

Visitor arriving 10am 
Visitor departing 12pm 

Friday 28th April 
Incursion - $50 

Visitor arriving 1pm 
Visitor departing 3pm 

Be ready to relax 

 
Wear your pyjamas, watch 
movies and making ANZAC 

biscuits  
AND in the afternoon 
Making Poppy flowers 

ANZAC DAY 
 

 

Regal Theatre 
Movie - Super Mario Bros. 

 
In the morning…….. 
Harmer Beads and 

Playdough 

Survivor Activities 
 

 
AND in the afternoon 
Butterfly making and 

Nature Art 

Disco Day  

 
Visitor from Move-It 
AND in the morning 

Red Rover/Stuck in the Mud 
 Or Bubble Art 

 

Chương Trình Giữ Trẻ Hè - Tháng Tư 2023



Thứ Sáu, 17 Tháng Ba 2023 - Tuần 7 Học Kỳ 1

For the full copy please use this link - click here

https://indd.adobe.com/view/8ad803f5-2e8d-463f-8f34-b16e6a64f0b1


Thứ Sáu, 17 Tháng Ba 2023 - Tuần 7 Học Kỳ 1

Wednesday 29th March 2023

Book Club
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School Times

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
We have moved our OSHC (Out of School Hours Care) to a user friendly App 
named Xplor Home.

Using the Xplor Home App enables you to make your own bookings, see your 
current balance, make a payment, set up a scheduled payment and change any 
other details required.

Only NEW families to OSHC need to enrol using our website link

 https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/ 

BOOKINGS
BOOKINGS are essential!!

Any cancellations must be notified or costs will be incurred.  You can cancel a 
booking using the Xplor App and/or ring the office 8250 6616 or OSHC 8258 0293.

***NEW APP***
Chúng tôi đã chuyển dịch vụ OSHC (Chăm sóc ngoài giờ học) và ELC 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/

Hay trung Tâm Mẫu Giáo ELC qua 

https://www.holyfamily.catholic.edu.au/enrolment/application-for-

enrolment-2023v2/

ĐĂNG KÝ ĐẶT CHỖ

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 qua số: 

8250 6616 hoặc Trung tâm OSHC 8258 0293.

https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/
https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/
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ACTIVITIES SUPPORT GROSS AND FINE MOTOR 
SKILLS, CREATIVITY, SELF AWARENESS, COMMUNITY 

CONNECTION AND NATURE PLAY. 

For further information & registration  
82506616 

playgroup@holyfamily.catholic.edu.au 

CHILDREN 0-4 YEARS 

TUESDAY 9-11 

WEDNESDAY 1-3 

THURSDAY 9-11 

Type to enter text
Type to enter text

Playgroup 

 TRẺ EM TỪ 0 - 4 TUỔI 

THỨ BA TỪ 9 - 11 GIỜ SÁNG 

THỨ TƯ TỪ 1 - 3 GIỜ TRƯA 

THỨ NĂM TỪ 9 - 11 GIỜ SÁNG

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ ĐỘNG CƠ VÀ KỸ NĂNG, 
SÁNG TẠO, TỰ THỨC, CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI VÀ 

CÁC TRÒ CHƠI TỢ NHIÊN . 
Để biết thêm thông tin & đăng ký xin gọi

82506616 
playgroup@holyfamily.catholic.edu.au

mailto:playgroup@holyfamily.catholic.edu.au
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******* Đồng phục mùa đông hiện tại  đang có bán.*******

Trong Học Kỳ 1 
Đồng phục mùa 

hè cần được 
mặc cùng với 

NÓN.

Đồng phục hè cho Nữ 
Áo đầm hè của Holy Family

Vớ trắng ngắn của HF 

Đồng phục hè cho Nam 
Áp sơ mi sọc tay ngắn của HF

Quần short đen với dấu hiệu HF
Vớ đen của HF

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 

Đồng phục đã qua sử dụng  
Đồng phục cũ được chấp nhận để bán trong Cửa hàng đồng 
phục. Chúng tôi không thể chấp nhận các mặt hàng bán lại bị 
rách, đánh dấu, phai màu hoặc ố màu. Các mặt hàng không 
được chấp nhận để bán sẽ được tặng hoặc xử lý. Tất cả doanh 
số bán đồng phục cũ hiện CHỈ CÓ TIỀN MẶT.

Đồng phục thể thao 
Nam và Nữ 

Áo thun sọc có đấu hiệu của HF
Quần thể thao ngắn có sọc của HF

Vớ trắng ngắn của HF  
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Term 2 Presenting
Week 1 Leaders
Week 2 4AH & 4PN
Week 3 56NB & 56EP
Week 4 1KS & 1MN
Week 5 Mission Week
Week 6 RMP & RWP
Week 7 House Gathering
Week 8 Catholic Identity Day
Week 9 Music
Week 10 3MO & 4AB

Học Kỳ 1 Trình Bày

Week 8 Harmony Day Assembly 
2MA & 2SD

Week 9 House Gathering
Week 10 Holy Week
Week 11 To Be Confirmed
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Thứ Năm 17 Tháng Ba là  Thánh Lễ kỷ Niệm Saint Patrick - Dưới đây là một số sự thật thú vị về ông. 
  
Biểu tượng của Thánh Patrick trên Quốc Kỳ Vương Quốc Anh 
Thập tự của Saint Patrick’s Cross có màu đỏ trên nền trắng; 
Nó được thêm vào Liên minh Jack của VươngQquốc Anh vào năm 1801, khi Ireland trở thành một phần của 
Vương quốc Anh. 
  
Cây Xa Trục Thảo (shamrocks) 
Có 3 loại shamrocks khác nhau; 
Cây Black Medic và cây Lesser Yellow Trefoil cả hai đểu có hoa màu vàng; 
Cây White Clover which có hoa màu hồng hoặc trắng mọc dài. 
Không ai chắc chắn đâu là cây Shamrock thứ năm được Thánh Patrick sử dụng làm biểu tượng của Chúa Ba 
Ngôi. 
  
Ngày lễ Thánh Patrick lần đầu tiên được tổ chức tại Úc vào năm 1810 
  
Cây Bắp Cải của Saint Patrick (Saint Patrick’s Cabbage) 
Là một loại cây được trồng để làm thuốc chữa mụn cóc, vết bầm tím và sốt. Người ta trồng nó trên các mái 
nhà để tránh sấm sét. 
  
Những ngày quan trọng 
Ngày Thánh Patrick, ngày 17 Tháng Ba, bắt đầu từ năm 1713. 
Bắt đầu với một cuộc diễu hành, nơi mọi người mặc đồ màu xanh lá cây và đội mũ shamrock của họ; 
Nhiều trò chơi Gaelic được chơi vào ngày này bao gồm ném bóng, nơi một quả bóng có kích thước bằng quả 
bóng tennis được ném và bắt bằng một cây gậy dài một mét; 
Âm nhạc truyền thống của Ailen được chơi vào ngày này với các nhạc cụ như đàn hạc, còi thiếc và vĩ cầm. 
Khoai tây là nguyên liệu chính trong nhiều món ăn của người Ireland vào ngày này. Chúng bao gồm bánh 
pancakes, món hầm và các cuộn shamrock. 
  
Saint Patrick 
Thánh Patrick sinh ra ở Anh vào năm 389 sau Công Nguyên; 
Năm mười sáu tuổi, ông bị cướp biển Ireland bắt và đưa đến Ireland. 
Tại thời điểm này, ông đã dành cả cuộc đời của mình cho Chúa và cải đạo sang Cơ Đốc Giáo; 
Ông trốn đến Rome và học để trở thành một linh mục. 
Ngài được thánh hiến làm Giám Mục và trở về Ireland để rao giảng Tin mừng; 
Shamrock mà ông giải thích là Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh; 
Patrick được Thủ lĩnh Druid cho phép rao giảng Lời Chúa trên khắp Ireland (Ái Nhĩ Lan). 
Thánh Patrick là một người giàu lòng nhân ái, đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người; 
Ông đã điều chỉnh các lễ kỷ niệm của người ngoại giáo thành các lễ của Cơ Đốc Giáo; 
Ông đã thiết lập Nhà Thờ, tu viện cho các thầy tu và tu viện cho các bà sơ trên khắp Ái Nhĩ Lan. 
Có Truyền thuyết kể rằng ông đã xua đuổi tất cả rắn xuống biển Ailen; 
Ông mất năm 461 sau Công Nguyên. 
  

Michael Urdanoff 
APRIM 
  

TIN TỪ APRIM
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ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CỦA BẠN
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
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