
 

IMPORTANT DATES AND TIMES 

The end of term has nearly  
arrived. Students finish at 
1:30pm on Friday 29th June.   

Students return to school on 
TUESDAY 17th July for the start 

of Term 3. 
 

Curriculum Day 

School Council has approved a  
Curriculum Day for Monday July 

16th.   
This is the first day of term 3.   
There will be no school for 

 students on this day 
 

Staff Changes 
There are a number of staff who 
will be on or taking leave over the 

next few weeks and into the begin-
ning of term 3.  These include: 

 
Tina Nguyen – Multicultural aide 

who is on leave until the end 

of term.  She has been  
     replaced by Aimee Pham 

Liliana Luchini – Library Techni-
cian will be on leave from the 

18.06.2012 until 05.09.2012.  
We are still in the process of 
replacing Liliana. 

Grant Mussel (grade 5/6 
Teacher) will be on leave for 

the last week of term 2 and 
the first week of term 3.  He 
will be replaced by Kylie 

     Allen. 
Lisa Dean (Teacher of the Deaf) 

from the 14.06.2012 to 
27.06.2012.  She will be re-
placed by Wendy Bier. 
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Toni Miller- Integration aide will 
be on leave the last week of 

term 2. 
Senka King (Assistant Principal) 

for the first 5 weeks of term 

3.  Her replacement is still to 
be determined. 

 
In addition to this Ann Degabriele 
(Business Manager) is on personal 

leave.  In the interim Sylvia Bergin 
will be Acting Business Manager.  

We welcome Alice Harrison who 
will be working in the office Mon-
day to Wednesday as Sylvia’s  

replacement. 
 

Work Experience 
There are a number of work  
experience students who will be 

completing a placement at the 
school over the next two weeks. 

 
Planning Week 

Next week is Planning Week.  

Teachers will be planning their 
Term 3 unit of work and therefore 

the school will run on a different 
timetable to usual. 
 

STUDENT REPORTING &  
CURRICULUM DAY –  

Tuesday JUNE 26 
Reporting to Parents will take place 

on Tuesday June 26 from 2pm.  
Parent / teacher interview notices 
have been sent home already. 

These should have already been 
returned. Please ensure you attend 

to this immediately if you have not 
(Continued on page 2) 

Week comm. 04/6/12 
Mon:  Cathy Tue: Cathy & Pania 

Wed: Cathy and Pania Thurs: Trudy  

Fri: Josie & Jackie. 

Week comm. 11/6/12 
Mon: Public Holiday Tue: Cathy & Pania 

Wed: Cathy & Pania  Thurs: Trudy 

Fri: Josie & Jackie. 

 

 

PRINCIPAL: 

Anne-Maree Kliman 

 

St Albans East  
Primary School  

 
Station Avenue,  
St Albans, 3021 

 

PHONE: 

9366 2071 

 

FAX: 

9366 4237 

 

EMAIL: 

st.albans.east.ps@edumail.

vic.gov.au 
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Visit our web site at www.saeps.edu.au 

 Friday 29th June. - 

Students finish at 1:30pm     

 

Monday 16th July– No school for  

student  today 

 

Tuesday17th July Students start Term 3 

Important Dates 

 

Canteen Roster 



 

done so yet.  Reports will be available to 

parents 10 minutes before the interview.  
Please ensure you are there in time to read 

this prior to your child’s interview.  Children 
are strongly encouraged to attend the in-
terview with their parents.   

 
Appointment times will be sent home 

next week.  Ensure that you attend on 
time as interpreters are booked to as-
sist on the night and are running on a 

tight timeline. 
 

 
Working with Children Check (WWCC) 

We love to have the assistance of parents 

and guardians in our school and there are 
many ways that this can happen.  We often 

require help in classrooms, the library, can-
teen and on excursions.  It is a Govern-

ment Requirement that parents who help 
on a school have a Working with Chil-
dren Check. If you would like to be in-

volved in the school or assist with class ex-
cursions then we ask that you collect a 

WWCC form from the office and submit 
this paperwork to the required authorities.  
We then require a copy of your WWCC 

once your check has been completed. 
 

 
 

Anne-Maree Kliman 
Principal 

 
Essendon Keilor College :  

Year 7 Scholarships 2013 
Four scholarships supporting excellence will be 

awarded to academically talented Grade 6 students 

who can demonstrate outstanding abilities in one or 

more of the following categories: Leadership, Sport 

and/or the Performing Arts. 

 

Four opportunities exist across the Niddrie and East 

Keilor Campuses. 

 

Each scholarship will cover school fees, the first year 

of the student’s books and the basic uniform to the 

maximum value of $1000. 

 

Application forms are available at each campus office 

and must be submitted by Friday 15th June, 

2012.   Successful applicants will be notified by Fri-

day, August 3rd, 2012. 

 

Please contact the College on 8331 0100 if you any en-

quiries. 
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Absent Data 
 

Students with irregular and poor attendance often 

struggle at school and the value they receive from 

their education is greatly diminished as a result. Stu-

dent absence is not an issue which can be dealt with 

solely by the school. It requires the support of both 

parents and the community if it is to be successfully 

addressed.  The table below shows that many class-

rooms are already above that, considering we have 

not yet completed 2 full terms of school. You can 

help your child by ensuring they attend school every 

day that they are not sick.  

Remember it is ―Not Ok to be away‖ 

Room Total Days  

Absent 
Average per 

Child 

2 80 3.2 

4 134 5.1 

7 103 3.9 

8 130 5.0 

9 159 7.6 

10 75 3.5 

11 109 5.0 

13 93 4.2 

14 126 5.7 

15 104 5.2 

16 144 6.8 

17 121 5.5 

18 111 4.8 

19 80 3.6 

20 54 2.3 

21 52 2.2 
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 NHỮNG NGÀY GIỜ QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý 
 

Ngày cuối quí đã đến. Học sinh tan học vào lúc 1:30 chiều Thứ Sáu 

Ngày 29 Tháng 6.  
 

Học sinh trở lại trường THỨ BA ngày 17 tháng 7 để bắt đầu Quí 3  

 

Ngày Giáo Viên Tu Nghiệp 

Hội Đồng Nhà Trường đã chấp thuận Ngày Giáo Viên Tu Nghiệp vào Thứ Hai ngày 16 Tháng Bảy. Đây là ngày đầu tiên của 

quí 3. Học sinh được nghỉ học vào ngày này 

 

Thay đổi Nhân sự 

Sẽ có một số thay đổi về nhân sự do các giáo viên/ nhân viên nghỉ phép trong một vài tuần sắp tới cho đến đầu quí 3. Những 

thay đổi này được cập nhật như sau:  

 

Cô Tina Nguyen – Cán Sư Hỗ Trợ Đa Văn hiện đang nghỉ phép cho đến hết quí này. Cô Aimee Pham thay thế Cô Tina 

Nguyen trong thời gian kể trên 

Liliana Luchini – Kỹ thuật viên Thư viện sẽ nghỉ phép từ 18.06.2012 đến 05.09.2012. Chúng tôi đang tìm kiếm người thay 

thế Cô Liliana 

Grant Mussel (Giáo viên lớp 5/6) sẽ nghỉ phép vào tuần cuối quí 2 và tuần đầu của quí 3. Kylie Allen sẽ thay thế giáo viên 

này. 

Lisa Dean (Giáo viên lớp Khiếm thính) sẽ nghỉ phép từ ngày 14.06.2012 đến ngày 27.06.2012.  Wendy Bier sẽ thay thế giáo 

viên này 

Toni Miller- Cán Sự Hỗ Trợ Tổng Hợp sẽ nghỉ phép vào tuần cuối cùng của quí này   

Senka King (Hiệu Phó) sẽ nghỉ phép 5 tuần đầu quí 3. Người thay thế cô Senka King vẫn chưa được xác định. 

 

Ngoài ra, Ann Degabriele (Giám Đốc Tài Chính) hiện đang nghĩ phép. Theo đó cô Sylvia Bergin sẽ tạm thay thế trong chức vụ 

Quyền Giám Đốc Tài Chính. Chúng ta chào đón cô Alice Harrison người sẽ thay thế cô Sylvia làm việc ở văn phòng vào các 

ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư. 

 

Chương Trình Thực Tập Sinh 

Một số học sinh từ các trường trung học lân cận sẽ hoàn tất chương trình thực tập sinh tại trường trong hai tuần sắp tới  

 

 

Tuần Hoạch Định Kế Hoạch Học Tập  

Tuần tới là Tuần Hoạch Định Kế Họach Học Tập. Giáo viên sẽ họach định khối lượng công việc cho quí 3. Theo đó  nhà trường 

sẽ hoạt động theo một thời khoá biểu khác với trước đây. 

 

BÁO CÁO HỌC BẠ và NGÀY GIÁO VIÊN TU NGHIỆP – Thứ Ba 26 Tháng 6 

Báo cáo học bạ với phụ huynh sẽ diễn ra vào Thứ Ba ngày 26 Tháng 6 từ 2 giờ chiều. Giấy hẹn giờ họp đã được gửi về nhà cho 

phụ huynh. Theo kế hoạch các giấy hẹn này đã được ký và gửi lại cho nhà trườni. Xin chắc chắn là quí vị đã làm việc này rồi. 

Nếu chưa, xin quí vị vui lòng gửi lại giấy hẹn càng sớm càng tốt. Học bạ sẽ được đưa cho quí vị trước buổi phỏng vấn 10 phút 

để quí vị có thời gian coi sơ qua. Đề nghị quí vị đến đúng giờ và đảm bảo rằng quí vị có đủ thời gian xem qua học bạ trước buổi 

phỏng vấn. Học sinh được khuyến khích tham gia buổi phỏng vấn cùng với phụ huynh. 

  

Giờ hẹn sẽ được gửi về nhà cho phụ huynh vào tuần tới. Vui lòng chắc chắn rằng quí vị sẽ có mặt đúng giờ vì các thông 

dịch viên được mời đến để hỗ trợ quí vị vào tối hôm đó đã được sắp xếp một lịch làm việc rất sát sao.  

 

Chứng Nhận Làm Việc với Trẻ Em (thường được gọi là WWCC) 

Chúng tôi mong muốn nhận được sự trợ giúp của phụ huynh và người giám hộ với các công việc của nhà trường và có rất nhiều 

cách để việc này diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi thường cần đến sự trợ giúp trong lớp học, thư viện, nhà ăn, và vào các buổi dã ngoại. 

Tuy nhiên, theo Qui định của Chính Phủ, tất cả phụ huynh đến trợ giúp nhà trường phải có Chứng Nhận Làm Việc với Trẻ 

Em. Do đó, nếu quí vị mong muốn góp sức với nhà trường hoặc trợ giúp vào các buổi dã ngoaị, chúng tôi đề nghị quí vị đến lấy 

mẫu đơn đăng ký Chứng Nhận Làm Việc với Trẻ Em tại văn phòng và nộp lại đơn này cho nhà chức trách có thẩm quyền. 

Chúng tôi yêu cầu quí vị nộp cho chúng tôi một bản sao chứng nhận này khi đơn đăng ký của quí vị đã được thẩm định.  
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ROOM PUPIL’S NAME: COMMENT: VALUES 

DIS-

PLAYED 
Respect—R 

Co-operation—C 

Learning—L 

Responsibility -R  

2 Jackson Emery For improving in his be-

havior and work efforts 

All values 

4 Trish Nguyen For  her great leading in or 

‘Reciprocal Reading’ 

groups 

Cooperation 

Learning 

7 Aidan Kodric For being  a great leader 

during Reciprocal  Reading 
time 

Learning  

Responsibility 

8 Vi Nguyen For completing all her 

work quickly and quietly 

All values 

 
 

 

 

9    

10 Thu Vo For writing about the 

chickens and starting to 
spell words from memory 

Learning  

Responsibility 

11    

13 Alyssa Talicuran For taking notes about 

what she was watching 

All values 

14 Shayla Hoang For trying her best in Math 

and Writing 

All values 

15 Akshara Madhu For settling well at school 

and for showing enthusi-
asm towards all learning 

tasks. 

All values 

16 Saad Rizwan For writing a great story on 

the life of a chick in a 
classroom. 

Learning  

 

17    

18 Champreet Singh Trying his best finding 

symmetry in shapes 

Learning 

 

19 The whole class For excellent behavior at 

the MSO excursion. For 
outstanding participation in 

the audience piece. For 

great listening at MSO 
excursion. 

All  values 

20 Tamika Sciberras For being more positive 

towards learning 

Learning 

21 Peter Dang For always willingly help-

ing students in the class-
room 

Respect  

Cooperation 
Responsibility 

P.E.    

Deaf 

Facility 

   

Pupil of the Week–  
Week ending 08/06/2012 

ROOM PUPIL’S NAME: COMMENT: VALUES 

DISPLAYED 
Respect—R 

Co-operation—C 

Learning—L 

Responsibility -R  

2 Rubul Kaur For her patience in 

class for settling in 
well in her new school. 

All values 

4 Jessica Grujevski For her excellent 

drawing in her 
‘Writers Notebook’ 

Learning 

7 Paige Bunny For trying her best 

when reading books. 

Learning 

8 Dawn Jeanes For demonstrating her 

understanding of  
discussion and using 

counters to support her 

learning 

Learning  

Responsibility 

9 Azaria Poching For her terrific work 

adding 2 numbers 
together. 

Learning 

10 Adam El Achkar For great progress with 

his reading 

Learning 

Cooperation 

11 Chari Jovanovski For trying her best in 

everything she does 

All  values 

13 Mohammad Rehman  For helping others 

with their skip count-
ing. 

All values 

14 Kirsty Smart For  your five star 

report on ‘Fox Squir-
rels’/ 

Respect 

Learning 
Responsibility 

15 Ngoc Vuong For coming to school 

with a smile every day 
and her fabulous effort 

and progress in read-

ing. 

Respect 

Learning 
Responsibility 

16 Vyvyan Tran For her great research 

report on Butterflies 

Learning 

17    

18 Mike Ford For rhyming words t 

together in poetry 
writing. Lear 

Learning 

19 Christian Nguyen For great work and 

 cooperating in class 

Learning  

Cooperation 

20    

P.E Room 19 For excellent coopera-

tion, team work skills 
and respect for one 

another 

All values 

Pupil of the Week–  
Week ending 01/06/2012 



 Page 7 

 


