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 Religious Education News 

 

 RECONCILIATION  
 စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္၊ ဗုဒၵဟ ူးေ နတတင္ ဘုရာူးေက ာင္ူးတတင္ Sacrament of Reconciliation 
ရ ွိမည္ျ စ္ေ ကာင္ူး အသွိေပူးအပ္ပပသည္္။ Reflection ည ၿပ ူးခ ဲ့သည္ဲ့ တ လာာၤေ နတတင္ Sacrament 
ပပဝင္သည္ဲ့ အခ ွိ ္မ ာ ဘာေတတျ စ္စွိုင္ေ ကာင္ူးကွို booklet ေပူးၿပ ူးသာူးျ စ္ပပသည္္။ 
ကေလူးမ ာူးသေဘာေပပက္ ာူးလည္ စွိုင္ရ ္အတတက္ ေက ူးေ ူးျပ ၿပ ူး မွိသာူးစုမ ာူးအတ  
လုပ္ေဆာင္ေပူး ကရ ္ ျ စ္ပပသည္္။ ေမူးျမ ္ူးသွိရ ွိလွိုပပက Mrs Stead ကွိုဆက္သတယ္စွိုင္ပပသည္္။            

 
 SCHOOL OFFICE HOURS  

     Front Office Automatic Doors  
ရုံူး တင္ဲ့ခ ွိ ္ - မ က္ (၈ူး၃၀)  ာရ  
ရုံူးပွိတ္ခ ွိ ္- ညေ  (၃ူး၄၅)  ာရ  

 
 
 
 
 
 
 

 

School CLOSED   -  Monday 9th September  &  Monday 7th October 2019 

REMINDER DATES 
Sat 24th & Sun 25th 

August 
Monday 26th Tuesday 27th Wednesday 28th Thursday 29th Friday 30th 

Sat 31st & Sun 1st 
September 

Monday 2nd 

Twenty-First Sunday 
in Ordinary Time  

Year C 
 

 

Literacy 

and 

Numeracy 

Week 
 

 Gr.4 AFL Clinic 
9 – 11 

With Western 
Bulldogs 

School Mass 
9am – All welcome 

Father’s Day 
Breakfast – 8am 

All Wecome 
 

HUB Playgroup  
 9-11am   

 (in the After School 
Care Room) 

TWENTY-SECOND 
SUNDAY IN 

ORDINARY TIME 
YEAR C 

 
 
 
 

FATHER’S DAY 

Gr 3-6 
Swimming 
Program 

begins 2 weeks 

Holy Eucharist School 
1a Oleander Drive,  
St Albans, VIC 3021. 
Ph: 8312 0900 Fax 9366 8192 
Principal: Mr. Jeffrey Parker 
principal@hestalbanssth.catholic.edu.au  

Deputy Principal: 
Mr. Michael Bonnici  

Holy Eucharist Parish 
Parish Priest-  
Fr. Tuan Anh Do CSsR.   
Assistant Priest:  
Fr Peter Ly Trong Danh CSsR (P) 
9366 1310 
Mass Times 
Saturday: 6pm 
Sunday: 9am, 10.30am, 6pm 
Vietnamese Mass at 12pm 

ေက ာင္ူးအုပ္အမ ာစာ 
ခ စ္ခင္ေလူးစာူးရပပေသာ မွိဘမ ာူးစ င္ဲ့အုပ္ပွိ ္ူးသ မ ာူး 
ဤအပတ္တတင္ စ စ္စ္္စာအုပ္မ ာူးပ မ  ောတ္ေကာင္အတွိုင္ူးဝတ္ဆင္ကာ ေက ာင္ူး ္္။ စာအုပ္ရက္တၱပတ္ပ တကွို က င္ူးပခ ဲ့ပပသည္္။ 
ကေလူးမ ာူးောတ္ေကာင္အတွိုင္ူး ဝတ္ဆင္ ကသည္သာမက ေက ာင္ူးသာူးမွိဘမ ာူးစ င္ဲ့ ဝ ္ပမ္ူးမ ာူးအာူးလံုူး ကလည္ူးဝတ္ဆင္ ကသည္ကွို ေတတနျမင္ 
ရသည္မ ာ အလတ ္ဝမ္ူးေျမာက္မွိပပသည္္။ အစွိုင္ရရ ွိသည္ဲ့ စာအုပ္အသင္ူးဝင္မ ာူးအာူးလံုူးကွို ဝမ္ူးေျမာက္ေ ကာင္ူးေျပာ ကာူးလွိုပပသည္္။ 
 သဂုတ္လ(၁၆) ရက္၊ေသာ ကာေ နတတင္ AFL ေဘာလံုူးရာသ   ူးကပ္လာၿပ ျ စ္သည္ဲ့အတတက္ ကေလူးမ ာူး Footy Colours ဝတ္ဆင္လာ ကကာ 
 ေဘာလံုူးပ တေ န က င္ူးပခ ဲ့ပပသည္္။ ပွိုေ နတတင္ ေငတအေ ကတေစဲ့အလ လစ င္ဲ့ sausage sizzle တွိုနျ င္ဲ့ ရ ္ပုံေငတရ ာေ တ ကပပသည္္။ ရ ္ပုံေငတ $ 1000.00 ေက ာ္ 
ရရ ွိစွိင္ၿပ ူး၊ ရံပုံေငတရ ာေ တျခင္ူး အစ အစ္္တွိုင္ူးတတင္ ရက္ရက္ေရာေရာစ င္ဲ့ ပပဝင္ ကၿပ ူး အစ္္အျမ  က ည ပံဲ့ပွိုူးေပူး ကသည္ဲ့ မွိဘမ ာူးအာူးလံုူးကွို အပ ူးေက ူးေ ူး 
တင္ရ ွိပပသည္္။ 
မ က္တွိုင္ူးကေလူးမ ာူးစတာ ေက ာင္ူးေ ာက္က သည္ကွို သတွိပာူးမွိပပသည္္။ ကေလူးမ ာူးအာူးလံုူး ေက ာင္ူးသွိုန မ က္(၈ူး၅၅) ာရ မတွိုင္မ  အေရာက္ 
လာရပပမည္္။ အတ ္ူးမ ာူးအာူးလံုူး မ က္ (၈ူး၄၅)  ာရ တတင္  တင္ဲ့ပပသည္္။ ေက ာင္ူးသွိုနအခ ွိ ္မ  မေရာက္လ  င္ ကေလူးမ ာူးအေရူးႀက ူးသည္ဲ့ ညႊ ္ ကာူးခ က္စ င္ဲ့ 
သတင္ူးမ ာူးလတတ္သတာူးမည္ ျ စ္ပပသည္္။ 
စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္၊ တ လာာၤေ နစ င္ဲ့ ေအာက္တွိုဘာလ(၇)ရက္၊ တ လာာၤေ နမ ာူးတတင္ ေက ာင္ူးဝ ္ပမ္ူးမ ာူးအတတ္ပညာ ဆွိုင္ရာ တံၿ ွိ ူးတွိုူးတက္ေရူး  
(Professional Development) ရ ွိမည္ျ စ္ပပသျ င္ဲ့ ေက ာင္ူးပွိတ္မည္ျ စ္ေ ကာင္ူး အသွိေပူးအပ္ပပသည္္။ 
ဘုရာူးရ င္ေကာင္ူးႀက ူးေပူးပပေစ္။  
 

                                                                         
                                                         
                                                                                                            Jeffrey Parker 
                                                                                                             Principal 
 

www.hestalbanssth.catholic.edu.au 

Twenty-First Sunday in Ordinary Time – Year C 
 

 
 

   A reading from the holy Gospel according to Luke (Lk 13:22-30) 
From East and West they will come to take their place in the 

kingdom of God. 
 

Through towns and villages Jesus went teaching, making his way to 
Jerusalem. Someone said to him, ‘Sir, will there be only a few saved?’ 
He said to them, ‘Try your best to enter by the narrow door, because, 

I tell you, many will try to enter and will not succeed. 
 

‘Once the master of the house has got up and locked the door, you 
may find yourself knocking on the door, saying, “Lord, open to us” 

but he will answer, “I do not know where you come from.” Then you 
will find yourself saying, “We once ate and drank in your company; 
you taught in our streets” but he will reply, “I do not know where 

you come from. Away from me, all you wicked men!” 
 

‘Then there will be weeping and grinding of teeth, when you see 
Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of 

God, and yourselves turned outside. And men from east and west, 
from north and south, will come to take their places at the feast in 

the kingdom of God. 
 

‘Yes, there are those now last who will be first, and those now first 
who will be last.’ 

 
The Gospel of the Lord. 

 

 
Administration News 

FEES 
Term 1 စ င္ဲ့ Term 2 အတတက္ေက ာင္ူးလခမ ာူး အျမ ္ေပူးသတင္ူး ကပပရ ္ မွိသာူးစုမ ာူးသွိရ ွိလွိုပပက Mrs Sue 
Smart အာူး 83120900 မ ာ ေမူးျမ ္ူးဆက္သတယ္စွိုင္ပပသည္္။ 
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                  Knowing, Growing, Showing 
 

     
                                      စာသင္ခ ္ူးပ မ  ပွိုမွိုက ယ္ျပ ္နေသာ ျပင္ပေလာကသွိုနသင္ယ ျခင္ူးအာူးျ င္ဲ့ အမ တ္ရစရာအခတင္ဲ့ေကာင္ူးမ ာူး၊ 

 ကတယ္ဝေသာ သင္ ကာူးမမစ င္သင္ယ မမမ ာူးအေတတနအႀကံ မ ာူးကွို ပွိုမွို ကတယ္ဝေစပပသည္္။ 
 

၂၀၁၉ ခုစ စ္၊  သဂုတ္လ (၈) ရက္၊  ကသပေတူးေ နတတင္ Grade 2-5 ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး St Albans Woolworths တတင္ ေစ ူးဝယ္ပတက္ျခင္ူး အေတတနအႀကံ မ ာူးတတင္ ပပဝင္စွိုင္ခ ဲ့ ကပပသည္္။ 
အဓွိကရည္ရတယ္သည္မ ာ ဤအေတတနအႀကံ သည္ လ မမဆက္ဆံေရူး၊ အျပ ္အလ  ္ဆက္ဆံျခင္ူး၊ ပတ္ဝ ္ူးက င္ဆွိုင္ရာ အသွိပညာစ င္ဲ့ ကွိုယ္ပွိုင္ကၽတမ္ူးက င္မမဆွိုင္ရာမ ာူး ျ စ္ပပသည္္။ 

ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးအခ ွိ ္ေကာင္ူးရရ ွိခ ဲ့ပပသည္္။ Supermarket ပွိလမ္ူးေလ  ာက္ျခင္ူးအေတတနအႀကံ ၊ အခ က္အျပ တ္ Activity အတတက္ပပဝင္ေသာ ပစၥည္ူးမ ာူးဝယ္ယ ျခင္ူး၊ ဆွိုင္မ ္ေ ဂ ာ (Ernie) 
စ င္ဲ့ ေတတနဆံုျခင္ူး၊ ရပာူးစ ူးၿပ ူးေက ာင္ူးသွိုန ျပ ္လည္ေရာက္လာျခင္ူးအေတတနအႀကံ မ ာူးက သ တွိုနကွိုေပ ာ္ရႊင္ေစခ ဲ့ပပသည္္။ 

ေစ ူးဝယ္ပတက္ျခင္ူးအေတတနအႀကံ မ ာူးအာူးျ င္ဲ့ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူးလက္ေတတနက ေသာ ပတ္ဝ ္ူးက င္အေ ကာင္ူးသွိရ ွိစွိုင္ၿပ ူးသ တွိုနဘဝအတတက္ ပွိုမွိုေကာင္ူးမတ ္ေသာျပင္ဆင္မမစ င္ဲ့  က ူးမာူးမ ာူးျပာူးေသာ 
ကၽတမ္ူးက င္မမမ ာူးရရ ွိေစပပသည္္။ ေက ာင္ူးသွိုနျပ ္လည္ေရာက္လာသည္ဲ့ အခပအခ က္အျပ တ္အစ အစ္္မ ာူးကွိုျပ လုပ္ ကရပပသည္္။ 

  
 

 
 
 
 

School News 
MONTH OF PRAYER FOR THE CARE OF CREATION  

စက္တင္ဘာလကွို ဘုရာူးရ င္  ္ဆင္ူးေတာ္မ ေသာ လက္ရာေတာ္မ ာူးအာူး ပွိ ္ူးသွိမ္ူးေစာင္ဲ့ေရ ာက္သည္ ဆုေတာင္ူးသည္ဲ့ လဟုေ ကျငာပာူးပပသည္္။ Pope Francis က စက္တင္လာလ (၁) ရက္ေ နအာူး 
ဘုရာူးရ င္လက္ရာေတာ္မ ာူးအာူး ပွိ ္ူးသွိမ္ူးေစာင္ဲ့ေရ ာက္ ကရ ္ ဆုေတာင္ူးသည္ဲ့ေ နအျ စ္ သတ္မ တ္လာၿပ ူး တစ္ကမာၻလံုူးတတင္ရ ွိေသာ Catholic အ  တနအစည္ူးမ ာူးအာူး ကတ  ္ေတာ္တွိုန ေ ပွိုင္ရာ 
ကမာၻႀက ူးအတတက္ ဆုေတာင္ူးေပူး ကရ ္ တွိုက္တတ ္ူးပာူးပပသည္္။ 
Pope Francis ကဤအခ ွိ ္တတင္ ကၽတ ္ေတာ္တွိုနအာူးပပဝင္ ကရ ္ ွိတ္ေခ္ရျခင္ူးမ ာ လ သာူးမ ာူးသည္ ဘုရာူးရ င္  ္ဆင္ူးပာူးသည္ဲ့အရာမ ာူးကွို ပွိ ္ူးသွိမ္ူးရမည္ဲ့တာဝ ္ ကၽတ ္ေတာ္တွိုနအာူးလံုူးတတင္ 
တာဝ ္ရ ွိသည္ဟု ခံယ ရမည္ကွို ပပ္ေလာင္ူးအတည္ျပ ရ ္၊ ပွိုအရာမ ာူးအတတက္ ဘုရာူးရ င္အာူးေက ူးေ ူးေတာ္ ခ  ူးမတမ္ူး ကရ ္   ္ဆင္ူးပာူးသည္ဲ့ လက္ရာေတာ္မ ာူးအာူး ကာကတယ္ေစာင္ဲ့ေရ ာက္ေပူးရ ္ 
အတတက္ ဘုရာူးပံအပ္စ ံ ကရ ္စ င္ဲ့ ကၽတ ္ေတာ္တွိုနေ ပွိုင္ရာ ပတ္ဝ ္ူးက င္စ င္ဲ့ ကမာၻႀက ူးအာူး ျပ လုပ္မွိသည္ဲ့ အျပစ္မ ာူးအတတက္ ဘုရာူးရ င္ပံဝ ္ခ ေတာင္ူးပ ္ၿပ ူး ခတင္ဲ့လႊတ္ျခင္ူးကွို ေတာင္ူးခံ ကရ ္ျ စ္ပပသည္္။ 
ဘုရာူးရ င္  ္ဆင္ူးပာူးသည္ဲ့ ကၽတ ္ေတာ္တွိုန ကမာၻႀက ူးအတတက္စ င္ဲ့ လ သာူးမ ာူးအတတက္ မွိသာူးစုမ ာူးစ င္ဲ့အတ  ဤစက္တင္ဘာလ ဆုေတာင္ူးရမည္ဲ့ဆုေတာင္ူးခ က္ကွို ပည္ဲ့သတင္ူးေ ာ္ျပပာူးပပသည္္။ 

 

 
 

GATES AND PARKING 
ဘုရာူးေက ာင္ူးပတ္ဝ ္ူးက င္တတင္ ကာူးသတာူးရာလမ္ူးမ ာ ကာူးရပ္ ာူးျခင္ူးျပ  ာ ရ ွိပပေသူးသည္္။ လတ ္ခ ဲ့ေသာအပတ္တတင္ ကာူး (၆)စ ူး ေလာက္ကာူးသတာူးရာလမ္ူးတတင္ ကာူးပွိုူးပာူးၿပ ူး သ တွိုနကေလူးမ ာူး 
သတာူးႀကွိ  ကပပသည္္။ ဤအရာမ ာူးသည္ လမ္ူးပွိတ္ဆွိုနသည္ သာမက ကာူးေမာင္ူးပတက္ခ င္သ မ ာူးအတတက္ တာူးဆ ူးရာေရာက္သည္္။ ပွိုနေ ကာင္ဲ့ေက ူးေ ူးျပ ၿပ ူး ကာူးသတာူးရာလမ္ူး တစ္ေလ  ာက္မ ာ 
ကာူးပွိုူးမရပ္ရ ္ အသွိေပူးလွိုပပသည္္။ ကၽတ ္ေတာ္တွိုနလမ္ူးပွိတ္ဆွိုနျခင္ူး မရ ွိရ ္စ င္ဲ့ ေဘူးကင္ူးလံုၿခံ မမရ ွိရ ္ ပွိ ္ူးသွိမ္ူးပာူးပပသည္္။ 
ပွိုနအျပင္ ခင္မင္ရင္ူးစ  ူးစတာ အသွိေပူးလွိုသည္မ ာ ကေလူးမ ာူးသာယာဝေျပာေရူးစ င္ဲ့ ေဘူးကင္ူးလံုၿခံ မမရ ွိရ ္ သင္ဲ့ကွိုတစ္ခ ွိ ္လံုူးေက ာင္ူး ဝင္ေပပက္ တင္ဲ့ခ ွိ ္ကွို အသွိေပူးၿပ ူးသာူးျ စ္ပပသည္္။  
 ေက ာင္ူးဝင္ေပပက္မ ာူးအာူးလံုုူး မ က္(၈ူး၁၅) မ  (၉ူး၀၀)  ာရ  ပွိ တင္ဲ့မည္ျ စ္ၿပ ူး၊ ညေ  (၃ူး၁၀) မ  (၃ူး၄၅)  ာရ တတင္ ျပ ္လည္ တင္ဲ့မည္္။ သင္ဲ့ကေလူးေက ာင္ူးေ ာက္က လ  င္ (သွိုန) သင္သည္ 
ဤအခ ွိ ္တတင္ေက ာင္ူးသွိုန လာေရာက္လွိုပပက ေက ာင္ူးရုံူးခ ္ူးတတင္ ဝင္ခတင္ဲ့ရယ ရ ္တင္ျပရမည္္။ 
 

SWIMMING FOR GRADES 3-6 
Grade 3-6 မ ာူးအတတက္ စ စ္ပတ္ swimming အစ အစ္္ကွို စက္တင္ဘာ (၂) ရက္၊ တ လာာၤ ေ နတတင္စတင္ပပသည္္။ ခတင္ဲ့ျပ ခ က္စာရတက္ကွို ၿပ ူးခ ဲ့ေသာအပတ္မ ာ ကေလူးမ ာူးလက္ပ သွိုန ေပူးၿပ သာူးျ စ္ၿပ ူး၊ 
Sunshine Leisure Centre တတင္ ေ ာက္ဆံုူးစာရင္ူးေပူးသတင္ူးစွိုင္ရ ္အတတက္ ဒ အပတ္မ ာ ေက ာင္ူးသွိုနျပ ္ယ လာရ ္ ျ စ္ပပသည္္။ ေက ူးေ ူးျပ ၿပ ူးဤ အေ ကာင္ူးအရာစ င္ဲ့ ပတ္သက္ၿပ ူးေမူးျမ ္ူး 
သွိရ ွိလွိုပပက ေက ာင္ူး (သွိုန) Miss Clare Christic (Physical Education Teacher) ကွိုေမူးျမ ္ူးစွိုင္ပပသည္္။ 
Mrs Joanne Stead 
Acting Deputy Principal / Religious Education Leader 
joanne.stead@hestalbanssth.catholic.edu.au 

 



             
Father's Day Breakfast 
 

Friday 30th August from 8:00am!  
For catering, purposes please return your  
forms to the school if you can make it.  
 
 
 
 

Father's Day Stall 
 

 သဂုတ္လ (၂၈) ရက္၊ ဗုဒၵဟ ူးေ နစ င္ဲ့  သဂုတ္လ(၃၀)ရက္၊ ေသာ ကာေ နတတင္ ပစၥည္ူးမ ာူး 
ေရာင္ူးမည္ျ စ္ပပသျ င္ဲ့ ပွိုက္ဆံယ လာ ကပပ္။ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Wellbeing and Student Leaders News 
 

St Vincent Winter Appeal 2019 and Holy Eucharist Church Loaves and Fishes Foodbank 
 St Vincent ေဆာင္ူးရာသ  ေမတၱာ ရပ္ခံခ က္စ င္ဲ့ Holy Eucharist church အတတက္ Loaves and Fishes အတတက္ ကၽတ ္ေတာ္တွိုန မွိသာူးစုဝင္ 
မ ာူး၏ရက္ေရာစတာ ေပူးလမျခင္ူးျ င္ဲ့ ေပာက္ပံဲ့မမမ ာူးအတတက္ အပ ူးေက ူးေ ူးတင္ရ ွိပပသည္္။ 

သင္၏ရက္ေရာမမစ င္ဲ့ သ ာူး ကင္ ာမမမ ာူးကွို ေက ူးေ ူးတင္ရ ွိသည္သာမက “ခ စ္ျခင္ူးစ င္ဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္ူး”ကွို ကၽတ ္ေတာ္တွိုနအ  တနအစည္ူးအတတင္ူးမ ာ  မ  ာျပသပာူးပပသည္္။  
သင္လ လဒပ ္ူးေသာ အဝတ္အစာူး၊ ေစာင္မ ာူးကွို အွိုူးမ ဲ့၊ အွိမ္မ ဲ့မ ာူးစ င္ဲ့ လွိုအပ္မမရ ွိသ မ ာူးအတတက္ ေဆာင္ူးရာသ  အေတာအတတင္ူးမ ာ ျ  ္နေဝေပူးမည္ျ စ္ၿပ ူး၊ Pasta၊ ဆ ္စ င္ အစာူးအေသာက္မ ာူးကွို Foodbank rS 
မ ာေပူးရ ္ျ စ္ပပသည္္။ 

 

ေ နတွိုငူ္းကွိယု္ဲ့ကွိယုက္ွိုယေ္မူးပပ္။ ငပသည္ပွိ၍ုေကာငူ္းမတ ေ္သာကမာၻျ စ္ေအာငဘ္ာလုပရ္မလ ? 

Kind Regards, 
Student Leaders, Mrs Dragovic, Mrs Semcesen & Mrs Stead. 
 

 

 

CAMP AUSTRALIA 
 

 

၂၀၁၉ ခုစ စ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္၊ တ လာာၤေ နတတင္ ေက ာင္ူးပွိတ္မည္ 
အာူးလပ္ရက္ေစာင္ဲ့ေရ ာက္မမ မ က္(၇ူး၀၀)  ာရ မ  ညေ  (၆ူး၀၀)  ာရ ွိပွိရ ွိမည္္။ မ က္စာ၊ 
မ က္ပွိုင္ူးလ ၻက္ရည္စ င္ဲ့ ညေ ပွိုင္ူးလ ၻက္ရည္ စ စ္္ေပူးမည္ျ စ္ပပသည္္။ 
ကေလူးကွိုယ္တွိုင္ေ နလည္စာ အတတက္အွိမ္မ ယ လာရ ္ျ စ္ပပသည္္။ 
ကေလူး (၁၅)ေယာက္ပက္ပွိုၿပ ူးလက္ခံမည္ျ စ္ပပသျ င္ဲ့ 0402390969 တတင္ Kelly ကွို 
ဆက္သတယ္ပပ္။  သဂုတ္လ (၃၀) ရက္ ညေ (၃ူး၀၀) မတွိုင္ခင္ Booking လုပ္စွိုင္ပပသည္္။ 
အာူးလပ္ရက္မ ာူးစ င္ဲ့ မတ သည္ဲ့အစ အစ္္မ ာူးရ ွိပပသျ င္ဲ့ သင္သည္စွိတ္ဝင္စာူးလ  င္ 
 ေက ူးေ ူးျပ ၿပ ူး Kelly ကွိုဆက္သတယ္ပပ္။ အေျပာင္ူးအလ ရ ွိပပက Kelly 
ကမွိဘမ ာူးပံအသွိေပူးမည္ ျ စ္ပပသည္္။ 
Spring Holiday အစ အစ္္အတတက္ Holy Club Booking မ ာူးရ ွိပပသည္္။ Excursion, 
Incursion စ င္ဲ့ ေပ ာ္ရႊင္ေသာေ နရက္ အေတတနအႀကံ မ ာူးလည္ူး ရ ွိမ ာျ စ္ပပသည္္။ Booking 
အတတက္ေက ူးေ ူးျပ ၿပ ူး Camp Australia Website ကွို ကည္ဲ့ပပ္။ 
 
 

 

www.campaustralia.com.au/holidayclub  
 

 

Ms Kelly Triantafillidis 
After School Care Coordinator                                                                                                               
kelly.triantafillidis@hestalbanssth.catholic.edu.au၆ 

Community Hub News 
 

ARTS & CRAFTS – TERM 4 

 
စတုတၳပွိုင္ူး စာသင္စ စ္တတင္ Arts & Craft ကွို 

Duke Street Community House စ င္ဲ့အတ  လုပ္ေဆာင္မ ာ ျ စ္ပပသည္္။ 
 

တက္ေရာက္သ အ ည္ူးဆံုူး (၈)ေယာက္ရ ွိမ သာ အတ ္ူးစစွိုင္မည္ျ စ္ပပသည္္။ ပွိုနေ ကာင္ဲ့သင္ သင္ယ လွိုပပက  0423 435 331 Adella ကွို ဆက္သတယ္စွိုင္ၿပ ူးသ မ၏  
Community Hub Room ခ ္ူးတတင္သတာူးလည္စွိုင္ပပသည္္။ 

 
 
Mrs Adella Howard 
adella.howard@hestalbanssth.catholic.edu.au 

Dates to Remember 

SEPTEMBER 

• Sun 1st Sept – Father’s Day  

• Mon 2nd Sept – Gr 3-6 Swimming Program begins  
(2 weeks) 

• Wed 4th Sept – Sacrament of Reconciliation  
7pm in the Church 

• Mon 9th Sept – School Closure Day 

 

AUGUST 
• Mon 26th Aug – Literacy & Numeracy Week 

• Wed 28th & Fri 30th – Father’s Day stall for 
students. 

• Fri 30th Aug – 8am Father’s Day Breakfast. 

All Dads & Grandfathers welcome 

 

http://www.campaustralia.com.au/holidayclub
mailto:kelly.triantafillidis@hestalbanssth.catholic.edu.au
mailto:adella.howard@hestalbanssth.catholic.edu.au


 

A Prayer for all Fathers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Fathers Day 

Sunday 1st September 2019 
 

 


