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Message from the Principal 
 

Dear Parents & Guardians  
 
It has been a wonderful start to the 2020 school year! Our students have settled into classrooms extremely well and teachers are 

implementing rigorous teaching and learning programs to support and grow your child’s learning. Our ‘Meet the Teacher’ evening 

this week was a huge success. It was great chatting to so many parents and students. The theme of the evening was ‘Places We 

Go’.  Students lead parents on a tour of our wonderful school, visiting different teaching and learning spaces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last year, our whole school community revisited our School Vision that reflects our aspirations for all students at St Albans 
East Primary School: 
 

“We are committed to providing an inclusive and engaging learning environment that nurtures personal and academic 

excellence as community-minded lifelong learners.” 
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We also revisited our four school values of RESPECT, RESPONSIBILITY, COOPERATION & LEARNING. These values 

describe the personal qualities we choose to guide our actions, the people we want to be, the manner in which we treat ourselves 

and others, and our interaction with the world around us. Our four school values provide the foundation for our SAEPS Matrix of 

Expected Behaviours. The Matrix clearly defines what behaviour is expected within different settings across the school. The 

Matrix is explicitly taught to all students and reinforced across the school. 

 

School Council  
Recently, I called for nominations to fill the four parent vacancies for the 2020/ 2021 School Council. I would like to 
announce nominations have closed and therefore I can confirm that the following parents have been elected to our School 
Council for the next two years:  
 
Jacqui Duong, Tammy Chamberlain, Roy Leutenmayr. Antoinette Gatto has been elected as a DET employee member.  
 
We still have a 12 month parent vacancy to fill and I welcome parents to come and have a chat to me if you are interested 
on being a parent member on School Council. 
 
The first meeting of the 2020 School Council will be held on Tuesday 25 February starting at 7pm where we will co-opt a 

community member and elect Office Bearers. I would like to encourage parents and community members to consider becoming a 

member of one of these sub-committees or alternatively attend our School Council meetings as a guest. Please contact Paul 

Busuttil if you are interested in assisting or attending School Council meetings. 

 

Celebrating Birthdays at SAEPS  
Celebrating birthdays at school is a very special time for students and families. We ask parents who wish to organize goodies for 

the class to share, to have a discussion with the classroom teacher beforehand, ensuring that any dietary requirements or 

allergies are known and observed within the classroom. As we do not want to disrupt optimal teaching and learning time, please 

arrange to visit either just before lunch or at the end of the day. Parents are required to discuss and make arrangements with the 

classroom teacher, which of these times are the most appropriate time to visit. We thank you in advance for your consideration. 

 

Update: Extension of coronavirus preventative measures 

The Commonwealth has announced that the travel restrictions for foreign nationals travelling to Australia from mainland China 

have been extended for a further week, and will now remain in place until 22 February. These restrictions will be reviewed in a 

week’s time. 

There are no changes to the existing advice regarding anyone who has returned from mainland China – that 
parents/guardians/carers should ensure that any child returning from mainland China (not including Hong Kong, Macau 
and Taiwan) on or after 1 February 2020 is isolated at home and should not attend school until 14 days after they were 
last in mainland China.  
 
Swimming  
The Swimming program will be held during week 8 of Term 1 –Monday March 16th to Friday March 20th. The 5 day 
program will be held at the Sunshine Leisure Centre. Swimming is not only enjoyable, but provides a multitude of physical 
and mental benefits. The program will provide the opportunity for children to develop basic water confidence and safety 
skills, mobility, stroke technique and enjoyment of swimming and water activities. Swimming also builds strength, muscle 
tone and assists with balance and coordination.  
 

The cost of the program is $65, which covers entry to the pool, a 45 

minute lesson and bus transport to and from the pool. All lessons will 

be conducted in a safe and suitable venue by qualified Austswim 

swimming instructors. 

Full Payment needs to be made by Wednesday 4 March.  

No payments will be accepted after this date. 

 

Picking Up Students After School  
Parents are reminded that after school pick up times are from 
3.15-3.30pm. Staff are out on duty until 3.30pm and supervising 
children. Supervision is not provided  
after this time. Parents are also reminded that the staff car park is 
not to be used by parents to drop off or pickup students.  Please make the necessary arrangements for your child to walk 
home or be picked up by 3.30pm. If this is difficult, you may like to utilise Camp Australia (1300 105 343) who run a 
wonderful After School care program. 
 
Paul Busuttil 
Principal

Important Dates 

Date Event Grade 

9 March Labour Day Holiday-  Whole school 

13 March Interschool sports- away Grade 6 

20 March Interschool sports-home Grade 6 

16-20 March Swimming Program Whole school 

25 March School Photo Day Whole school 

27 March Last Day Term 1 Whole school 
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Pupil of the Week 2020 Term One – Week 4: ending 21-02-2020 

Year Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Learning  

Listens during learning and tries his best 

to complete his tasks on time 
Vithuran Rasikaran 

5/6 
20 

Mrs Moodley 
Learning 

For being focussed on her work and 

helping others with their learning 
Tamara  

Penaia Te’o 

5/6 
21 –  

Ms Stefanidis 
Respect 

For listening to her peers and teachers 

and being so kind! 
Shalom Suega 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
Learning 

For always listening and finishing her 

work. Well done! 
Saphire Tiumalu  

5/6 
24 – 

Mr Lin 
All 

For being a kind member of the 

classroom and follows instructions 

responsibly  

Fathi Abdirahman  

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
Cooperation 

Helping other students in the 

playground. 
Ermias Mentai 

3/4 
2 –  

Ms Killmister 
Learning  

Xian always has a growth mindset and 

does his personal best in class. 
Xian Lee Fabito  

3/4 
4 –  

Miss Le 
Learning 

For always trying his best to contribute 

to class discussions. 
Sehaj Cheema 

3/4 
7 –  

Mrs Ma 
Learning 

For always reading quietly and 

improving her reading stamina daily. 
Anna Luu 

3/4 
8 –  

Mr Coleman 
Responsibility 

For sharing his knowledge with other 

students during maths. 
Eli Britt 

1/2 
9 –  

Ms Montero 
Learning 

For always having a growth mindset and 

trying his best in his learning. 
Lorrenz  

1/2 
11 –  

Mrs Gooderham 
Responsibility 

For reading at home each night and writing 

about it in his diary. Well done! 
Ashton Tran 

1/2 
13 –  

Ms Petruccelli  
Learning 

For setting herself goals and working 

diligently to achieve them. Well done! 
Selina Huynh 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
Responsibility  

For illustrating what he does for reading and 

writing in his ‘Places You’ll Go’ booklet. 
Caesar 

Moungaafi 

1/2 
15 –  

Mrs Tran 
Learning 

For always starting her work promptly 

and working quietly. 
Anke Duong Ly 

1/2 
16 –  

Mr Wood 
Learning 

For consistently trying his best and 

always wanting to do more to improve 

his understanding. Great job Tommy! 

Tommy Dinh 

Prep 
17 –  

Mrs Meehan 
Learning 

For consistently sitting on a learning spot 

and showing whole body listening 
Ian Mai 

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
Learning  

For consistently beginning her 

independent reading straight away.  
Gemma Tu 

Prep 
19 –  

Ms Salih 
Learning  

For showing great leadership skills and 

always helping his peers.  Ricky Tran  

P.E. Mr Sherwill Learning 
For always participating with a very 

positive attitude 
Benjamin Mai  

Rm2 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
Learning 

For drawing weather symbols in his 

journal. 
Yusuf Destanovic  

Room 17 

Visual 
Art 

Mrs Armocida/ 

Mrs Price  
Learning 

For his wonderful attitude he has 

towards Art. Keep it up! 
Innocent Irakoze 

Room 1 

Performi
ng Art 

Mr  
Max Barker 

Learning 
Fantastic listening and contribution to 

class discussions 
Amanuel Addisu  

Room 14 

Auslan Ms Douglas  Learning For asking wonderful questions in Auslan. Room 20 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Kính gªi Phụ Huynh & người Giám Hộ, 

 

Chúng ta Çã có một khởi đầu tuyệt vời cho năm học 

2020! Các em h†c sinh đã ổn định vào lớp học rất tốt 

và giáo viên đang thực hiện các chương trình dạy và 

học nghiêm ngặt, hÀu hỗ trợ và phát triển việc học 

tập cho con quí vÎ.  
 

Buổi tối gặp gỡ giáo viên của chúng tôi vào tuần này 

là một thành công lớn. Đó là dÎp trò chuyện tuyệt vời 

cûa rất nhiều phụ huynh và học sinh. Chủ đề của 

buổi tối là “Địa điểm chúng ta đi”. Học sinh Çã dẫn 

phụ huynh đi tham quan trường học tuyệt vời của 

các em, thăm các không gian giảng dạy và học tập 

khác nhau.                                                             
 

Năm ngoái, toàn bộ cộng đồng trường học đã xem 

xét lại ñÎnh hÜ§ng TÜÖng lai của Trường, phản ánh 

nguyện vọng của chúng ta đối với tất cả học sinh tại 

Trường tiểu học St Albans East: 

 

“Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường học 

tập toàn diện và hấp dẫn, nuôi dưỡng nhân cách và 

s¿ h†c tÆp xuất sắc cho tØng cá nhân h†c sinh trª 

thành những ngÜ©i tìm hi‹u và h†c tÆp suốt đời có 

đầu óc cộng đồng”. 

 

Chúng tôi cũng đã xem xét lại bốn giá trị cûa trường 

là tôn tr†ng, TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC & 

HỌC TẬP. Những giá trị này mô tả phẩm chất nhân 

cách mà chúng ta chọn để hướng dẫn hành động của 

mình, những người chúng ta muÓn ÇÜ®c gÀn gÛi, 

cách chúng ta đối xử với bản thân và người khác 

cÛng nhÜ s¿ tương tác cûa chúng ta với thế giới 

xung quanh. Bốn giá trị cûa trường cung cấp nền 

tảng cho Khuôn MÅu cûa trÜ©ng SAEPS về các hành 

vi, thái Ç¶ được mong đợi. Khuôn MÅu xác định rõ 

hành vi, thái Ç¶ nào được mong đợi trong các bÓi 

cänh khác nhau trong toàn trường. Khuôn MÅu được 

chÌ dạy rõ ràng cho tất cả học sinh và được củng cố 

trên toàn trường. 

 

Hội ñồng Trường 
GÀn Çây tôi Çã kêu g†i viŒc đề cử vào bÓn vÎ trí 

thành viên phø huynh trong Hội ñồng Trường cho 

næm 2020/2021. Tôi xin công bÓ hån ÇŠ cº Çã chÃm 

dÙt, do vÆy tôi có th‹ xác ÇÎnh nh»ng phø huynh có 

tên dÜ§i Çây Çã ÇÜ®c bÀu vào H¶i ñÒng TrÜ©ng cho 

nhiŒm kÿ 2 næm t§i. 

 

Jacqui Duong 

Tammy Chamberlain 

Roy Leutenmayr 

 

Cô Antoinette Gatto đã được bầu làm thành viên 

nhân viên cûa B¶ Giáo Døc (DET). 

 

VÅn còn 1 gh‰ trÓng nhiŒm kÿ kéo dài 12 tháng cho 

thành viên phø huynh và tôi chào Çón các phø huynh 

Ç‰n g¥p tôi n‰u quí vÎ có nhã š muÓn trª thành thành 

viên cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng. 

 

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng trường 2020 sẽ được 

tổ chức vào thứ Ba ngày 25 tháng Hai, b¡t ÇÀu tØ 7 

gi© tÓi. Chúng tôi sẽ bÀu ra một Thành Viên Cộng 

ñồng và bầu chọn ThÜ Kš H¶i ñÒng TrÜ©ng. Tôi 

khuyến khích phụ huynh và thành viên cộng đồng 

xem xét viŒc trở thành thành viên của một trong 

những tiểu ban hoặc tham dự các cuộc họp của Hội 

ñồng Trường với tư cách là khách m©i. Vui lòng liên 

hệ với Paul Busuttil nếu quí vÎ muốn hỗ trợ hoặc 

tham dự các cuộc họp của Hội ñồng Trường. 
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T° ChÙc Sinh Nhật Tại SAEPS 
Kỷ niệm sinh nhật ở trường là một dÎp rất đặc biệt 

cho học sinh và gia đình. Chúng tôi yêu cầu phụ 

huynh muốn mang bánh kËo vào l§p để chia sẻ cho 

h†c sinh, xin thảo luận trước với giáo viên phø trách 

lớp, đảm bảo rằng mọi yêu cầu về chế độ ăn uống 

hoặc dị ứng đều được biết và quan sát trong lớp học. 

Vì chúng tôi không muốn làm gián đoạn thời gian 

giảng dạy và vì viŒc học tập là tối ưu, vui lòng sắp 

xếp đến ngay trước bữa trưa hoặc vào lúc tan h†c. 

Phụ huynh được yêu cầu thảo luận và sắp xếp với 

giáo viên phø trách lớp, thời gian nào thích hợp nhất 

để làm sinh nhÆt cho con em mình. Chúng tôi cảm ơn 

trước cho s¿ cân nh¡c cûa quí vÎ. 

 

Cập nhật: Mở rộng các biện pháp phòng 

ngừa coronavirus 
Chính quyŠn Liên bang đã thông báo các hạn chế du 

lịch đối với công dân nước ngoài đến Úc từ Trung 

Quốc đại lục đã được gia hạn thêm một tuần nữa và 

hiện sẽ duy trì cho đến ngày 22 tháng Hai. Những 

hạn chế này sẽ được xem xét trong một tuần. 

Không có thay đổi nào đối với khuy‰n cáo về bất kỳ 

ai trở về từ Trung Quốc đại lục r¢ng cha mẹ / người 

giám hộ / người chăm sóc nên đảm bảo bất kỳ h†c 

sinh nào trở về từ Trung Quốc đại lục (không bao 

gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan) vào hoặc sau 

ngày 1 tháng Hai 2020 đều phäi ÇÜ®c gi» ở nhà và 

không nên đến trường cho đến 14 ngày sau khi trª 

vŠ Úc tØ Trung Quốc đại lục. 

 

ChÜÖng trình BÖi l¶i 
Chương trình Bơi l¶i sẽ được tổ chức trong tuần lÍ 

thÙ 8 của Học kỳ 1, tØ thÙ Hai ngày 16 tháng Ba đến 

thứ Sáu ngày 20 tháng Ba. Chương trình 5 ngày sẽ 

được tổ chức tại Sunshine Leisure Centre. Bơi lội 

không chÌ là môn th‹ thao thú vị, mà còn cung cấp vô 

số lợi ích về thể chất và tinh thần. Chương trình sẽ 

tạo cơ hội cho trẻ phát triển các kỹ năng an toàn và 

tự tin cơ bản về nước, khả năng vận động, kỹ thuật 

bÖi säi và lòng yêu thích môn bơi lội cÛng nhÜ các 

hoåt Ç¶ng dÜ§i nước. Bơi l¶i cũng xây dựng s¿ 

mạnh më, giúp b¡p thÎt sæn ch¡c và hỗ trợ sự cân 

bằng và phối hợp cûa cÖ th‹. 

 

Các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động dưới 

nước trong hồ bơi nước nóng trong nhà tại Trung 

tâm. 

 

Chi phí của chương trình là $65, bao gồm vé vào hồ 

bơi, một bài học 45 phút và vận chuyển xe bus trong 

5 ngày Çi và vŠ. Tất cả các bài học sẽ được tiến hành 

tại một địa điểm an toàn và phù hợp bởi các huÃn 

luyŒn viên dạy bơi có b¢ng cÃp của Austswim. 

 

Chi phí cần được Çóng ÇÀy Çû trước thứ Tư ngày 4 

thángBa. 

Sau ngày này së h‰t hån Çóng tiŠn. 

 

Đón học sinh vŠ sau giờ học  
Phụ huynh được nhắc nhở rằng th©i gian Çón con 

sau gi© tan học là từ 3.15 - 3.30 chiŠu.  

Nhân viên tr¿c sân chÃm dÙt nhiŒm vø lúc 3.30 

chiŠu. ViŒc giám sát së không được cung cấp sau gi© 

Çó. Vui lòng sắp xếp để con quí vÎ đi bộ về nhà hoặc 

Ç‰n đón con vŠ trÜ§c 3:30 chiều. Nếu viŒc này g¥p 

khó khăn, quí vÎ có thể sử dụng dÎch vø gi» trÈ trÜ§c 

và sau gi© h†c tuyŒt v©i cûa Camp Australia. SÓ 

phone liên låc 1300 105 343 

 

 

Paul Busuttil 

HiŒu TrÜªng 

 

 
 

 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ kiŒn L§p 

21 tháng Hai Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi 

trÜ©ng 

L§p 6 

28 tháng Hai Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi 

trÜ©ng  

L§p 6 

06 tháng Ba Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi 

trÜ©ng khác 

L§p 6 

09 tháng Ba LÍ Lao Ç¶ng - nghÌ h†c Toàn trÜ©ng 

20 tháng Ba Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi 

trÜ©ng 

L§p 6 

16-20 tháng Ba ChÜÖng trình BÖi l¶i Toàn trÜ©ng 

25 tháng Ba Chøp hình toàn trÜ©ng Toàn trÜ©ng 

27 tháng Ba Ngày cuÓi H†c kÿ 1 Toàn trÜ©ng 


