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Message from the Principal 
 
Dear Parents & Guardians, 
 
It has been a wonderful start to the 2020 school year!  I cannot believe we are past the half way mark of Term One. Where does the 
time go? 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. This week we had our first coffee and chat in the staffroom with our new prep 
parents. It was pleasing to welcome many parents, answering their questions over a coffee and a biscuit.  
 
Mathletics & Reading Eggs 
All students have received their unique login details to access Mathletics and Reading Eggs. This is a secure online platform that 
enables students to reinforce understandings and skills learnt at school by accessing curriculum content set up by your child’s 
classroom teacher. Students have access to a full set of curriculum activities aligned to the Victorian Curriculum, designed to engage 
students and develop student’s knowledge and understanding in an interactive fun learning environment.  
 
Student Leaders 
I would like to take this opportunity to welcome and introduce our school student leaders for 2020. Our focus this year is to continue 
to build leadership opportunities for our students. I am looking forward to working alongside our student leaders in providing them 
with a voice around learning and opportunities to improve our school.  
 

School Captains Daniel Nguyen & Tamara Penaia Te’o 

Vice Captains: TJ Causer Van Taarling & Natasha Talicuran 

House Leaders 
 

Green – Darshen Jackson, Alapati Fuiava, Mia Nguyen & TJ Causer Van 
Taarling 
Blue – Tori Leutenmayr, Fathi Abdirahman, Siale Saoleititi & Daniel Nguyen 
Red – Zahrah Sajadi, Ishan Bhatti & Tamara Panaia Te’o 
Yellow – Jamie Vo, Sophia Lai, Stephanie Diep & Natasha Talicuran 

Performing Arts  
 

Darshen Jackson  
Zahrah Sajadi  
Tori Leutenmayr  

Physical Education Jamie Vo  
Alapati Fuiava  

Visual Arts 
 

Mia V Nguyen  
Sophia Lai 

STEM 
 

Ishan Bhatti  
Stephanie Diep  

SWPBS Fathi Abdirahman  
Siale Saoleititi  

 
 

School Photos  
School photos will be on the Wednesday 25 March. Student photo order envelopes will be distributed to every student over the 
coming weeks and it is important that the order instructions are followed. Family/Sibling photo order envelopes will be available from 
the school office. 
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Building Update 
This week, I met with people from the Victorian Schools Building Authority, architects and GROVE who has been awarded the 
building project at St Albans East PS. This is an exciting time for our community as we start the planning for building works at our 
school. School Council has approved drawings and can report what was initially planned to be a 12 month building project is now a 
6-7 month project. This will mean minimal disruption to our students and our community. There will be further information circulating 
via the newsletter regarding access and timelines of the project. Stay tuned. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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ST ALBANS EAST PRIMARY SCHOOL 

PRIVACY INFORMATION for parents and carers 
 
During the ordinary course of your child’s attendance at our school, school staff will collect your child’s personal and health 
information when necessary to educate your child, or to support your child’s social and emotional wellbeing or health in the 
school context. Such information will also be collected when required to fulfil a legal obligation, including duty of care, anti-
discrimination law and occupational health and safety law. If that information is not collected, the school may be unable to 
provide optimal education or support to your child, or fulfil those legal obligations. 
 
For example, health information may be collected through the school nurse, primary welfare officer or wellbeing staff member. 
If your child is referred to a specific health service at school, such as a Student Support Services officer, the required consent will 
be obtained. Our school also collects information provided by parents and carers through the School Entrance Health 
Questionnaire (SEHQ) and the Early Childhood Intervention Service (ECIS) Transition Form. 
 
Our school may use online tools, such as apps and other software, to effectively collect and manage information about your child 

for teaching and learning purposes, parent communication and engagement; student administration; and school management 

purposes. When our school uses these online tools, we take steps to ensure that your child’s information is secure. If you have any 

concerns about the use of these online tools, please contact us. 

 

School staff will only share your child’s personal or health information with other staff who need to know to enable the school 
to educate or support your child, or fulfil a legal obligation. 
 
When our students transfer to another Victorian government school, personal and health information about that student will be 
transferred to that next school. Transferring this information is in the best interests of our students and assists that next school 
to provide optimal education and support to students. 
 
In some limited circumstances, information may be disclosed outside of the school (and outside of the Department of Education 
and Training). The school will seek your consent for such disclosures unless the disclosure is allowed or mandated by law. 
 
Our school values the privacy of every person. When collecting and managing personal and health information, all school staff 
must comply with Victorian privacy law. For more information about privacy including about how to access personal and health 
information held by the school about you or your child, see our school’s privacy policy: 
https://www.education.vic.gov.au/Pages/schoolsprivacypolicy.aspx 
Throughout this notice, ‘staff’ includes principals, teachers, Student Support Service officers, youth workers, social workers, 
nurses and any other allied health practitioners and all other staff at our school. This includes employees, agents and service 
providers (contractors) of the Department, whether paid or unpaid. 
 
Paul Busuttil 
Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Just a reminder that we are needing donations for our Easter raffle and would like to ask all families to donate an Easter egg or 
related gift to the school for our raffle. 

 
Every child who makes a donation will be given a ticket for the special donator’s raffle. 

 
Please send Easter donations to the school office by Thursday 19 March. 

 
Please don’t forget to buy your raffle ticket for the Easter raffle. 

Tickets are $1. 
You won’t want to miss it! 

 
The Easter Raffle and the special donator’s prize will be drawnat the school office, on 25 March.  Winners will be notified.  

 
 

https://www.education.vic.gov.au/Pages/schoolsprivacypolicy.aspx
https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bvps.vic.edu.au%2Fuploaded_files%2Fmedia%2Feasterraffle_result.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bvps.vic.edu.au%2Fpage%2F203&tbnid=W_Fl94DSEZuuTM&vet=12ahUKEwiOwNWLss3nAhXH5XMBHbxkAiQQMygbegQIARA8..i&docid=C3jhjB3s3LIqqM&w=487&h=480&q=word%20easter%20raffle&hl=en&safe=strict&ved=2ahUKEwiOwNWLss3nAhXH5XMBHbxkAiQQMygbegQIARA8
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Pupil of the Week 2020 Term One – Week 6: ending 06-03-2020 

Year Room  
School 
Values  

Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Respect and 
Learning 

For Staying on Task during the Math lesson and 
helping other students in her group Hamionie Tanoa 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Respect and 
Learning 

For contributing to discussions during the 
Reading lesson and showing respect for the 
classroom learning space 

Hassan Ahmed 

5/6 
21 –  

Ms Stefanidis 
Learning 

For his efforts during number and place value 
and being challenged! David Chen 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
Learning and 
Responsibility 

For being responsible with her belongings and 
trying her best. Welcome to the school Ayvah! 

Ayvah Tavita 

5/6 
24 – 

Mr Lin 
All 

For being an exemplary and enthusiastic 
learner who participates in learning with a big 
smile :) 

Natasha Talicuran  

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
Learning 

For thinking of how big his problem is before 
reacting. 

Xavier Talicuran 

3/4 
2 –  

Ms Killmister 
Responsibility  

Nayna takes responsibility for her learning and 
works well with others.  Nayna Addisu 

3/4 
4 –  

Miss Le 
Cooperation 

For consistently showing good listening and 
helping those in need during learning with a 
whisper tone. 

My-Quyen Huynh 

3/4 
7 –  

Mrs Ma 
Respect 

For consistently using his best manners when 
speaking with others within the classroom.  Peter Nguyen 

3/4 
8 –  

Mr Coleman 
Learning 

For trying his best when reading, writing and 
doing maths. 

Shayan Tanoli 

1/2 9 –  
Ms Montero 

Respect 
For consistently showing whole body listening 
during learning time. Shaun Kumar 

1/2 11 –  
Mrs Gooderham 

Learning 
For always challenging herself to improve her 
understanding. Theresa Yang 

1/2 
13 –  

Ms Petruccelli  
Learning 

for excellent reading and always asking 
interesting questions 

Nhan Le 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
Learning 

for undoing a bundle of ten to show how we 
take away one from 3 bundles of ten (30). 

Trung Tran 

1/2 
15 –  

Mrs Tran 
Responsibility 

For reading and filling out her Reading Diary 
every day. Well done! 

Ella Garth 

1/2 
16 –  

Mr Wood 
Learning 

For always seeking new challenges in maths 
and extending his understanding of place value. 
Great job! 

Hanson Pham 

Prep 
17 –  

Mrs Meehan 
Learning 

For practicing her magic words and reading at 
home every night Hiyab Hagos 

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
Cooperation  

For always making friendly decisions and 
offering to help others.  

Liam Vassallo  

Prep 
19 –  

Ms Salih 
Learning  

For always showing a strong passion for 
learning.  Wyatt Medina  

P.E. Mr Sherwill Respect 
For always displaying a positive attitude 

Akiva Te Haara 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
Learning 

Great work completing is work in his science 
journal. 

Johnny Ho rm 4 

Visual Art 
Mrs Armocida/ 

Mrs Price  
Learning 

For creating a creative background for her ‘Pop 
Art’ 

Doreena Guttenbeil 
room 4 
 

Performin
g Art 

Mr  
Max Barker 

Learning 
Doing and excellent job of choreographing and 
performing his eight step dance 

Kaynen Topal-
Liumaihetu 

 

 



 

 

Tin ThÜ sÓ 03 - 06/03/2020 

 

 

 
 

ThÜ HiŒu TrÜªng 

Kính gªi Phụ huynh & người Giám hộ, 
 

ThÆt là một khởi đầu tuyệt vời cho năm học 2020! Tôi 

không thể tin rằng chúng ta đã vượt qua nửa chặng 

đường của Học kỳ một. Thời gian trôi bao lâu rồi? Học 

sinh của chúng ta đã ổn định vào lớp học rất tốt và giáo 

viên đang thực hiện các chương trình dạy và học nghiêm 

ngặt để hỗ trợ và phát triển việc học tập của con quí vÎ. 

Tuần này chúng tôi đã có bu°i trà Çàm đầu tiên và nh»ng 

cu¶c nói chuyện thân mÆt trong phòng nhân viên với các 

phụ huynh cûa các em h†c sinh l§p V« lòng m§i. Rất vui 

được chào đón nhiều phụ huynh, trả lời câu hỏi th¡c m¡c 

của họ và cùng thÜªng thÙc cà phê, trà, bánh. 
 

Mathletics & Reading Eggs 

Tất cả học sinh đã nhận được chi ti‰t đăng nhập cá nhân 

để truy cập Mathletics và Reading Eggs. Đây là chÜÖng 

trình h†c trực tuyến an toàn cho môn Toán và tÆp ñ†c, 

cho phép học sinh củng cố những hiểu biết và kỹ năng 

học được ở trường bằng cách truy cập nội dung chương 

trình giảng dạy được thiết lập bởi giáo viên lớp học cûa 

con quí vÎ. Học sinh có quyền truy cập vào tÃt cä nh»ng 

bài vª và sinh hoåt phù hợp với Chương trình giảng dạy 

cûa Victoria, được thiết kế để thu hút học sinh và phát 

triển kiến thức cÛng nhÜ s¿ hiểu biết của học sinh trong 

một môi trường học tập vui vẻ tương tác. 
 

Lãnh ñạo H†c Sinh 

Tôi muốn nhân cơ hội này chào đón và giới thiệu các em 

lãnh đạo h†c sinh của trường cho năm 2020. Trọng tâm 

của chúng tôi trong năm nay là tiếp tục xây dựng và cung 

cÃp cơ hội lãnh đạo cho các h†c sinh của trÜ©ng chúng ta. 

Tôi mong muốn được làm việc cùng với các em trong 

việc cung cấp cho các em cÖ h¶i Çóng góp š ki‰n xung 

quanh việc học và viŒc cải thiện trường học của chúng ta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TrÜªng trÜ©ng Daniel Nguyen & Tamara Panaia Te’o 

Phó trÜ©ng  TJ Causer Van Taarling & Natasha Talicuran 

TrÜªng khÓi 

 

Xanh lá cây - Darshen Jackson, Alapati 

Fuiava, Mia Nguyen & TJ Causer Van 

Taarling 

Xanh dÜÖng - Tori Leutenmayr, Fathi 

Abdirahman, Siale Saoleititi & Daniel Nguyen 

ñÕ - Zahrah Sajadi, Ishan Bhatti & Tamara 

Panaia Te’o 

Vàng - Jamie Vo, Sophia Lai, Stephanie Diep 

& Natasha Talicuran 

NghŒ thuÆt 

Trình diÍn 

 

Darshen Jackson  

Zahrah Sajadi  

Tori Leutenmayr  

Th‹ døc Th‹ 

thao 

Jamie Vo  

Alapati Fuiava  

MÏ thuÆt 

 

Mia V Nguyen  

Sophia Lai 

STEM 

 

Ishan Bhatti  

Stephanie Diep  

SWPBS Fathi Abdirahman  

Siale Saoleititi  
 

Cập Nhật Công Trình Xây TrÜ©ng 

Tuần này, tôi đã gặp gỡ những người từ Victorian 

Schools Building Authority (Cơ quan ThÄm quyŠn Xây 

dựng Trường học Victoria), các kiến trúc sư và GROVE, 

người đã được trao dự án xây dựng tại St Albans East 

PS. Đây là một thời gian rÃt thú vÎ cho cộng đồng trÜ©ng 

khi chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch xây dựng các công 

trình tại trường. Hội đồng trường đã phê duyệt bản vẽ và 

Çã báo cáo dự kiến ban đầu là dự án xây dựng kéo dài 12 

tháng, tuy nhiên nay Çã ÇÜ®c rút ng¡n trong khoäng 6-7 

tháng. Điều này có nghĩa là sự gián đoạn së ª mÙc tối 

thiểu ÇÓi v§i học sinh và cộng đồng trÜ©ng. Sẽ có thêm 

thông tin trên thÜ nhà trÜ©ng liên quan Ç‰n dự án. Xin quí 

vÎ  ti‰p tøc theo dõi. 
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Chøp Hình Toàn TrÜ©ng 

Chøp hình toàn trường sẽ xäy ra vào thứ Tư 25 tháng Ba. 

Phong bì đặt hình sẽ được phát cho tÃt cä các em trong 

những tuần tới và điều quan trọng là phải tuân theo các 

hướng dẫn đặt hình. Phong bì đặt hình gia đình / anh chị 

em sẽ có sẵn tåi văn phòng trường Ç‹ quí vÎ Ç‰n lÃy. 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ST ALBANS 

THÔNG TIN luÆt bäo mÆt RIÊNG TƯ cho cha mẹ 

và người giám h¶ 

Thông thường, trong quá trình con quí vÎ đi học tại 

trường của chúng tôi, nhân viên nhà trường sẽ thu thập 

thông tin cá nhân và sức khỏe của con quí vÎ khi cần thiết 

để giáo døc, hoặc để hỗ trợ con cûa quí vÎ về sức khỏe, 

giao ti‰p xã hội, tình cảm và phúc l®i trong bối cảnh 

trường học. Những thông tin này cũng sẽ được thu thập 

khi được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ pháp lš, bao gồm 

nghĩa vụ chăm sóc, luật chống phân biệt đối xử, luật an 

toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Nếu nh»ng thông tin cÀn 

thi‰t đó không được thu thập, nhà trường có thể không 

cung cấp s¿ giáo dục hoặc hỗ trợ tối Ça cho con quí vÎ 

ÇÜ®c, hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lš. 
 

Ví dụ, thông tin sức khỏe có thể được thu thập thông qua 

y tá trường học, ÇiŠu h®p viên phúc lợi hoặc nhân viên 

phúc lợi. Nếu con quí vÎ được giới thiệu đến một dịch vụ 

y tế chuyên ngành nào Çó tại trường, chẳng hạn như nhân 

viên Dịch vụ Hỗ trợ H†c sinh, quí vÎ sẽ cÀn phäi kš giÃy 

cho phép nhân viên Çó ÇÜ®c thu thÆp thông tin cá nhân và 

làm viŒc v§i con cûa quí vÎ. Nhà trường cũng thu thập 

thông tin được cung cấp bởi phụ huynh và người giám 

h¶ thông qua bäng câu hÕi School Entrance Health 

Questionnaire (SEHQ) và mẫu ÇÖn Early Childhood 

Intervention Service (ECIS) Transition Form.   
 

Nhà trường có thể sử dụng các công cụ trực tuyến, như 

ứng dụng và phần mềm khác, để thu thập và quản lš hiệu 

quả thông tin về con cûa quí vÎ cho mục đích giảng dạy 

và học tập, giao tiếp và tham gia của phụ huynh; quản lš 

h†c sinh; và mục đích ÇiŠu hành trường học. Khi nhà 

trường sử dụng các công cụ trực tuyến này, chúng tôi sẽ 

thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin về con của 

quí vÎ được an toàn. Nếu quí vÎ có bất kỳ lo ngại nào về 

việc sử dụng các công cụ trực tuyến này, vui lòng liên hệ 

với chúng tôi. 
 

Nhân viên nhà trường sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân 

hoặc sức khỏe của con quí vÎ với các nhân viên khác cần 

biết để cho phép nhà trường giáo dục và hỗ trợ con quí 

vÎ, hoặc thực hiện nghĩa vụ pháp lš. 
 

Khi học sinh của trÜ©ng chuyển đến một trường khác của 

chính phủ Victoria, thông tin cá nhân và sức khỏe về học 

sinh đó sẽ được chuyển đến trường ti‰p theo. Chuyển 

thông tin này là vì lợi ích tốt nhất của học sinh trong viŒc 

hỗ trợ cho trường tiếp theo sẽ có th‹ cung cấp s¿ giáo 

dục và hỗ trợ tối Ça cho học sinh. 
 

Trong một số trường hợp hi‰m hoi, thông tin có thể được 

tiết lộ ra bên ngoài trường (và bên ngoài B¶ Giáo dục và 

Đào tạo). Nhà trường sẽ tìm kiếm sự đồng š của quí vÎ 

cho những tiết lộ đó trừ khi việc tiết lộ được cho phép 

hoặc bắt buộc phäi làm theo luật. 
 

Trường chúng tôi coi trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân. 

Khi thu thập và quản lš thông tin cá nhân và sức khỏe, tất 

cả nhân viên nhà trường phải tuân thủ luật bäo mÆt riêng 

tư của ti‹u bang Victoria. Để biết thêm thông tin về 

quyền riêng tư bao gồm về cách truy cập thông tin cá 

nhân và sức khỏe của trường về quí vÎ hoặc con quí vÎ, 

hãy xem chính sách bảo mật của trường học của chúng 

tôi: 

https://www.education.vic.gov.au/Pages/schoolsprivacypo

licy.aspx 
 

Trong tÃt cä thông báo này, “nhân viên nhà trÜ©ng” bao 

gồm hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên dịch vụ hỗ trợ h†c 

sinh, nhân viên làm viŒc v§i thanh thi‰u niên, nhân viên 

xã hội, y tá, nhân viên liên quan Ç‰n y tế và tất cả các 

nhân viên khác trong trường của chúng tôi. Điều này bao 

gồm nhân viên, dÎch vø và nhà cung cấp dịch vụ (có h®p 

ÇÒng) của Bộ Giáo døc, cho dù được trả tiền hay thiŒn 

nguyŒn. 

 

Paul Busuttil 

HiŒu TrÜªng 

 

 

 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ kiŒn L§p 

9 tháng Ba LÍ Lao ñ¶ng - NghÌ h†c Toàn trÜ©ng 

13 tháng Ba Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi 

trÜ©ng khác 

L§p 6 

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 


