Message from the Principal

St Albans East PS is very fortunate that we have
street parking around our school. However it
seems that parents only want to park right out the
front. Unfortunately we cannot all get a front spot
and some of us will need to walk a few metres…..
just like we do when we park in a shopping centre
car park.
We have had some local residents and parent
concerns about the unsafe parking and blocking of
driveways. These concerns have been reported to
Brimbank City Council who will be patrolling St
Albans East PS during drop off and pick up times,
issuing fines to parents. I also ask all parents to be
respectful to those who need to access disabled
carpark spaces. Let’s all be responsible so that
ALL OUR CHILDREN ARRIVE AT SCHOOL SAFELY
EVERY DAY.
Furniture to a good home
We have recently updated some school furniture in
classrooms to enhance classroom libraries. We
have placed furniture next to the dumper for
parents to help themselves. If parents are
interested, please contact the front office.
Parent Opinion Survey
Each year St Albans East PS conducts an opinion
survey amongst a sample of parents. This year,
approximately 30 per cent of parents have been
randomly selected and invited to participate.
Parents’ feedback will be used to inform and direct
our future school planning and improvement.
I ask parents who have received an email or note to
please take the time to complete the survey as your
opinions are important to us and will contribute to
the future management and organisation of our
school.



The survey will be conducted online and should
take 10-15 minutes to complete.
The survey will be open from Monday 23 July to
Sunday 26 August 2018.



The survey is available in English and 10 other
languages including Arabic, Vietnamese,
Mandarin, Chin (Hakha), Hindi, Japanese, Greek,
Turkish, Somali and Punjabi.

Please be assured that your responses are
completely confidential.
Book Week
This year, Book Week begins on 20 August and our
Book fair begins the week earlier (13 August).
Books and other items will be displayed in our school
library and you will be given the opportunity to
purchase these during the following times:




8:30am-8:50am Tuesday - Friday
1:30pm-2:00pm Tuesday - Friday
3:15pm-3:45pm Monday - Thursday

The celebration of great children’s books will conclude
with a Book Character Parade on Friday 24 August,
commencing at 9:15am. You can come to school
dressed as your favourite book character. We would
love to see you all there!
Parent Portal - COMPASS
At the end of Term 2, during
our Student Led Conferences,
parents were provided with
their unique family username
and password to access the
parent portal on COMPASS.
We have had a pleasing
response to parents
signing up to the parent
portal on COMPASS and
we encourage all parents
who have not yet done so,
to please sign up as soon as possible. If parents
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require any assistance in signing up or require their
username or password reissued, please contact the
office.
COMPASS allows parents to access up-to-date
meaningful information about our school and your
child’s progress. Using COMPASS, you will be able
to use many features, including the ability to:
 Monitor your child’s attendance, and enter
and explanation for absence or lateness
 Communicate with your child’s teachers,
and update your family details
 View your child’s timetable
 Download and view your child’s semester
reports
Parents can access COMPASS online via our school
website through the Parent Portal tab or can
download the App onto your phone.

Prep Enrolments for 2019
Prep enrolments for 2019 have already
commenced. If you have a child who will be coming
to our school for the first time in 2019, please
complete an enrolment form, (available from the
office) at your earliest convenience.
School Tours for 2019 enrolments:
Friday 7 September 9:30am
Paul Busuttil
Principal











































A True Inspiration
Victorian Reading Challenge
– The Victorian Premiers’
Reading challenge is now open
at St Albans East Primary
School. Regular reading from
an early age is vital for success
at school and has lifelong benefits. The Challenge
encourages children to read more and promotes a
love of reading. It also supports the Education State
target to have more students reaching the highest
levels of achievement in reading. We encourage all
students to participate.
The Challenge for schools is now open and will
run until September 2018.

Over the past few weeks
Kaylee a Grade 6 student
has been fundraising for
the Leukaemia
Foundation World’s
Greatest Shave Campaign.
On Friday 26th July Kaylee
shaved her head in front
of the whole school
community to support
and help build awareness
about blood type cancer. I
would like to personally
congratulate Kaylee for
her fund raising efforts.
She is truly amazing.
“It was a memory I will
never forget. There were
so many students, teachers
and parents cheering. My
mum shaved my head and
I felt proud of myself
raising $733 to help
people in need” - Kaylee
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Pupil of the Week 2018
Yr Lvl
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
3/4
3/4
3/4
3/4
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Room

Term 3 – Week 4: 09-08-2018

School Values

20 –
Mrs Moodley

Learning &
Responsibility

20 –
Mrs Moodley
21 –
Mr Lin

Learning &
Responsibility

For improving his attitude towards
home reading.

23 –
Ms Briony Gorst
23 –
Ms Briony Gorst
24 –
Mr Zaitzev
2–
Miss Bertolini
4–
Ms Meehan
7–

Miss Dimitrijevic

8–
Ms Petrucelli

9–
Ms Di Natale
11 –
Ms Stefanidis
13 –
Mr Coleman
14 –
Mrs Gatto
15 –
Mrs Gooderham
16 –
Mr Wood

Learning

For working hard to write a very
informative report about Animation.
Sharing his work and contributing to
class discussions showing initiatives by
creating props for the class library.
For helping students and teachers and
challenging herself.
Always working hard in class and
listening in class .
Always working to the best of her
ability!

Learning

For trying her hardest and staying
focused while learning.

Learning
All
All
Respect

Learning &
Responsibility
Learning
Learning
Learning
Learning
All
Learning &
Responsibility
Respect &
Responsibility

Prep

17 –
Mrs Salier

Learning

Prep

18 –
Miss McCallum

Learning &
Responsibility

Prep

19 –
Mr French

Learning &
Cooperation

Prep

22 –
Mrs Tran

Learning &
Responsibility

P.E.

Mr Sherwill

All

STEM
Performing
Art

Comment
For taking responsibility for his own
learning.

Mr
Van-Taarling
Mr
Max Barker

All
Learning &
Coo.peration

For always focusing during independent
reading and practising reading
strategies.
For fantastic homework!
For using various strategies such as skip
counting and making equal groups to
solve multiplication.
For asking interesting questions and
trying hard at all times.
Reading every day and setting a good
example.
For his perseverance and constant
improvement.
For doing a great job with his writing
this week.
Steven has become a responsible leader
in our classroom.
For becoming more confident when
speaking during oral language
activities.
For persisting in maths to make
-teen numbers .
For re-reading words when they don’t
make sense in a text.
For excellent writing skills.
Well done Redan!
For his fantastic effort during the
Athletics Carnival.

Student's Name
Edward Iager
Kiran Senetenari
Amy Vo
Peter Trang
Duyen Le
Anson Duong Ly
Doveani Fuimaono
Elaine Ayele
Andy
Phongkhamphai
Alapati Fuiava
Innocent Irakoze
Matthew Mai
Leo Cvetkovski
Kuol Kuol
Victor Garth
Steven Huynh
Donny Tran
Harish Ranjan
Pukhraj Gill
Redan Britt
Eskindir Abebe

Helping to 3D print Sphera Chariots.

Jordan Huynh (rm24)

Fitting right in to Performing Arts class.

Dinda Widga Murti
Ni Made
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ThÜ HiŒu TrÜªng
ThÜa Phụ Huynh, người Giám Hộ,
St Albans East PS rất may mắn khi chúng ta có chỗ
đậu xe trên đường xung quanh trường. Tuy nhiên có
vẻ như cha mẹ chỉ muốn đậu xe ngay trước mặt
trÜ©ng. Thật không may tÃt cä m†i ngÜ©i không thể có
được một ch‡ ÇÆu xe theo š muÓn và một số người
trong chúng ta sẽ cần phải đi bộ một vài mét ... giống
như khi chúng ta đậu xe trong một bãi đậu xe trung
tâm mua sắm vÆy.
Chúng tôi đã có một số cư dân địa phương và phụ
huynh quan ngại về viŒc đậu xe không an toàn và viŒc
chặn lÓi xe ra vô. S¿ quan ngåi này đã được báo cáo
v§i Hội ñồng Thành Phố Brimbank, sẽ có ngÜ©i tuần
tra chung quanh TrÜ©ng St Albans East trong thời gian
phø huynh thä và Çón con tåi trÜ©ng, cÛng nhÜ së gªi
giÃy phạt Ç‰n nh»ng phø huynh không tuân thû luÆt
giao thông. Tôi cũng yêu cầu tất cả phø huynh tôn
trọng nh»ng ngÜ©i khi‰m tÆt và không chi‰m ch‡ ÇÆu
xe dành riêng cho h†. Chúng ta hãy hành xº có trách
nhiệm để TẤT CẢ CÁC EM nhÕ CỦA CHÚNG Ta
hàng ngày Ç‰n TRÜ©ng ÇÜ®c an toàn.

Bàn Gh‰ CÛ Cho Không
Gần đây, chúng tôi đã thay một số bàn gh‰ m§i cho
các l§p h†c cûa trường. SÓ bàn gh‰ cÛ ÇÜ®c Ç‹ cånh
thùng rác l§n. Nếu phø huynh nào thÃy cÀn nh»ng vÆt
døng này, xin vui lòng liên hệ với văn phòng nhà
trÜ©ng.

Khảo Sát Ý kiến Phụ Huynh
Mỗi năm trÜ©ng St Albans East tiến hành một cuộc
khảo sát š kiến v§i m¶t sÓ phụ huynh tiêu bi‹u. Năm
nay, khoảng 30 phần trăm phụ huynh đã được chọn
ngẫu nhiên và được mời tham gia. Phản hồi của phụ
huynh sẽ được sử dụng để làm thông tin và hÜ§ng dÅn
kế hoạch cÛng nhÜ cải tiến trường học trong tương lai
của chúng tôi.
Tôi yêu cầu các phụ huynh đã nhận được email hoặc
giÃy báo, vui lòng dành thời gian hoàn thành bản khảo
sát vì š kiến của quí vÎ rất quan trọng đối với chúng

tôi nó sẽ đóng góp cho việc tổ chức và ÇiŠu hành
trÜ©ng trong tương lai của chúng tôi.
 Cu¶c khäo sát së ÇÜ®c làm tr¿c tuy‰n và mÃt khoäng
10-15 phút Ç‹ hoàn thành.
 Cu¶c khäo sát ÇÜ®c b¡t ÇÀu tØ ThÙ Hai 23 Tháng Bäy
Ç‰n Chû NhÆt 26 Tháng Tám 2018.
 Cu¶c khäo sát ÇÜ®c th¿c hiŒn b¢ng ti‰ng Anh và 10
ngôn ng» khác bao gÒm ti‰ng Ả Rập, Việt, Quan
Thoại, Chin (Hakha), tiếng Hindi, Nhật, Hy Lạp,
Thổ Nhĩ Kỳ, Somali và Punjabi.
Hãy yên tâm vì nh»ng câu trä l©i cûa quí vÎ hoàn toàn
ÇÜ®c bäo mÆt.

Tuần Lễ Sách
Năm nay, Tuần lễ Sách bắt đầu vào ngày 20 Tháng
Tám và Gian Hàng Bán Sách của chúng tôi bắt đầu
trước m¶t tuÀn (13 tháng 8).
Sách và các mặt hàng khác sẽ được chÜng bày trong
thư viện trường và quí vÎ sẽ có cơ hội mua những
thứ này trong thời gian sau:
 8:30-8:50 sáng Thứ Ba - Thứ Sáu
 1:30-2:00 chiều Thứ Ba - Thứ Sáu
 3:15-3:45 chiều Thứ Hai-Thứ Năm
Lễ chào mØng những cuốn sách hay dành cho trẻ em
sẽ kết thúc với một Cuộc Trình DiÍn m¥c trang phøc
Nhân vật trong Sách vào Thứ Sáu 24 tháng Tám, bắt
đầu lúc 9:15 sáng. H†c sinh có thể đến trường ăn mặc
như nhân vật trong cuốn sách yêu thích của các em.
Chúng tôi rất muốn g¥p tất cả quí vÎ trong ngày hôm
đó!

C°ng Thông Tin Dành Cho Phø
Huynh
Vào cuối Học kỳ 2, trong cu¶c Hội Thäo
do Học sinh hÜ§ng dÅn, Phụ
huynh được cung cấp tên
dùng cûa gia Çình và mật khẩu
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riêng để truy cập thông tin trên COMPASS. Chúng tôi
đã có một s¿ hÜªng Ùng Çáng khích lŒ vŠ sÓ phụ huynh
đăng nhÆp sº døng COMPASS và chúng tôi khuyến
khích tất cả phụ huynh chưa làm viŒc này, xin vui lòng
đăng nhÆp càng sớm càng tốt. Nếu quí phø huynh yêu
cầu bất kỳ sự trợ giúp nào khi đăng nhÆp hoặc yêu cầu
tên người dùng, mật khẩu được cấp lại, vui lòng liên
hệ với văn phòng.
COMPASS cho phép phụ huynh truy cập thông tin có
š nghĩa cập nhật về trường học và s¿ tiến bộ của con
em quí vị. V§i COMPASS, quí vÎ sẽ có thể sử dụng
nhiều tính năng, bao gồm:
 Theo dõi viŒc Çi h†c của con quí vÎ, vào và giải
thích về sự vắng mặt hoặc Çi h†c trÍ cûa con.
 Giao tiếp với giáo viên của con quí vÎ và cập nhật
chi tiết gia đình của quí vÎ.
 Xem th©i khóa bi‹u h†c của con quí vÎ
 Tải xuống và xem báo cáo học bå của con quí vÎ
Phụ huynh có thể truy cập COMPASS trực tuyến qua
trang mạng của trường thông qua tab Parent Portal
hoặc có thể tải ứng dụng App xuống điện thoại của
quí vị.

Thi ñua ñ†c Cûa Ti‹u Bang Victoria
ChÜÖng trình Thi ñua ñọc
của Thû Hi‰n Victoria hiện
đang được th¿c hiŒn tại
Trường St Albans East.
Việc đọc thÜ©ng xuyên từ
khi còn nhỏ rất quan trọng cho sự thành công tại
trường và mang låi lợi ích suốt đời. Thi Çua khuyến
khích trẻ em đọc nhiều và khuyến khích các em yêu
thích viŒc đọc. Nó cũng hỗ trợ cho Mục tiêu Giáo dục
cûa Chính phû Ti‹u bang có thêm nhiều học sinh đạt
được thành tích cao nhất trong việc đọc. Chúng tôi
khuyến khích tất cả h†c sinh tham gia.
Thi Çua Ç†c cho các trÜ©ng Çang ÇÜ®c th¿c hiŒn và së
kéo dài cho Ç‰n Tháng Chín 2018.

Ghi Danh L§p MÅu Giáo 2019

Tham quan trÜ©ng cho h†c sinh ghi danh 2019:
ThÙ Sáu 7 Tháng Chín 9.30

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng
Ngày Quan Tr†ng
Ngày

S¿ KiŒn

L§p

22 Tháng 8

H†c sinh 1&2

23 Tháng 8

L§p H†c Th¿c Døng Tåi
TrÜ©ng Wildlife (ñ¶ng
VÆt Hoang Dã)
ñiŠn kinh trong khu v¿c

27/28/29Tháng 8

Tråi L§p 5/6

H†c sinh 5&6

11 Tháng 9

Reptile Encounters

H†c sinh 3&4

M‡i ThÙ Hai

Footsteps

Toàn trÜ©ng

M‡i ThÙ Sáu

Chuy‹n ti‰p V« lòng

V« Lòng 2019

H†c sinh 3 -6

Một NguÒn Cảm Hứng Thật S¿
Trong vài tuần qua, Kaylee
một học sinh lớp 6 đã gây
quỹ cho Leukaemia
Foundation World’s
Greatest Shave Campaign.
(T° chÙc giúp nh»ng ngÜ©i
bÎ bÎnh bệnh ung thÜ máu).
Vào Thứ Sáu 26 tháng Bäy,
Kaylee Çã cạo đầu trước
toàn thể cộng đồng nhà
trường để hỗ trợ và giúp
xây dựng nhận thức về loåi
ung thư máu. Tôi muốn
đích thân chúc mừng
Kaylee vì những nỗ lực gây
quỹ của em. Kaylee thực sự
là m¶t h†c sinh tuyệt vời.
“Đó là k› niŒm tôi sẽ không
bao giờ quên. Có rất nhiều
h†c sinh, giáo viên và phụ
huynh cổ vũ. Mẹ tôi cạo
đầu cho tôi và tôi cảm thấy
tự hào về bản thân mình Çã
gây quï ÇÜ®c sÓ tiŠn $733
để giúp cho những người
cÀn ÇÜ®c giúp” - Kaylee

Nhà trÜ©ng Çang nhÆn ÇÖn ghi danh l§p MÅu giáo
2019. N‰u quí vÎ có con b¡t ÇÀu Çi h†c lÀn ÇÀu tiên
trong næm 2019, vui lòng ÇiŠn ÇÖn ghi danh (lÃy tåi
væn phòng trÜ©ng) s§m nhÃt khi có th‹.
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