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Message from the Principal 
 
Dear Parents & Guardians 
 
Welcome back as we start Term 3. It is always great to 
welcome back our students all smiling and ready to go for 
another term. We welcome all new students and families to 
our St Albans East Primary School family. 
 
Whilst walking around visiting each classroom, it is great to 
hear students excited about their learning this term. Our 
preps will be investigating ‘My Family’ and how each family 
is different. They will investigate what school was like for 
parents and how it’s different to school now. 
Our grade 1/ 2 students will be learning about their place in 
the world, e.g. their country, state, city and local community. 
They will identify features of familiar places and identify 
how these can change over time. Students will explain how 
people are connected to different places and describe the 
various ways they can care for their environment. The 
Grade 3/4 students’ will develop their understanding of My 
Place in Australia and the World. Students will investigate 
the major characteristics of Australia and our neighbouring 
countries by examining the similarities and differences 
between these places and how climate change effects our 
environment. The 5/6 students will be conducting 
investigations into Australia’s history including its 
colonisation and the Gold Rush. In the second part of the 
term, they will also be exploring Australia’s Parliament and 
our Electoral Processes. 
Thank you to our school community for collecting 
Woolworths Earn & Learn vouchers during Term 1 & 2.  We 
collected over 17, 000 vouchers. Outstanding effort! We will 
be discussing with Junior School Council, opportunities to 
claim new educational equipment for our school. 
Parking and Driving Around our School 
During winter months parents are driving to and from 
school daily. I ask parents to be patient and take care 
driving around the school to ensure all our children are 
arriving and being picked up safely. Let’s all be responsible 
so that ALL OUR CHILDREN ARRIVE AT SCHOOL SAFELY 
EVERY DAY. 
Please note that the speed zone around the school is 40km 
at all times.  
 
Sick Bay Clothing Request 
We are seeking any spare uniform (mainly Size 4 to Size 6) 
for our students to change into when required. If you have 
any spare uniform in good condition that you would like to 
donate, please bring it to the school office. 
 
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 2019. 
 
Prep Enrolments for 2020  
Prep enrolments for 2020 have already commenced. If you 
have a child who will be coming to our school for the first 
time in 2020, please complete an enrolment form, (available 
from the office) at your earliest convenience.  
 
School Council Meeting 
Our next School Council meeting is on Tuesday 13 August at 
7:00pm in the staffroom. 
I would like to encourage parents and community members 
to attend our School Council meetings as a guest.  Please 
contact Paul Busuttil if you are interested in assisting or 
attending School Council meetings. 
 

Celebrating our past Principal (Anne- Maree Kliman) 

We have organised a special assembly on Friday 2 August at 

2:15 in the hall to celebrate and acknowledge the work of 

Anne-Maree at St Albans East PS. We would love to see you 

there. 
Paul Busuttil 

Principal 

 

Important Dates 

Date Event Grade 
26 July Prep 100 Days of School Preps 

30 July AFL Western Bulldog Program Grade 3-4 

5 August Musica Viva Performance Grade 3-6 

6 August St Albans SC MAC Production Grade 5-6 

6 August AFL Western Bulldog Program Grade 3-4 

9 August Athletics Carnival Grade 3-6 

13 August AFL Western Bulldog Program Grade 3-4 

20 August AFL Western Bulldog Program Grade 3-4 

23 August District Athletics Selected 
students 

27 August AFL Western Bulldog Program Grade 3-4 

3 September Divisional Athletics Seleceted  
students 

2-6 
September 

eSmart Week Whole 
school 
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Pupil of the Week 2019 Term III – Week 2: ending 26-07-2019 

Year Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Learning and 
Responsibility 

For his active participation during class 
discussions time and having a go at answering 
questions 

Siu Afiafi 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Learning and 
Responsibility 

For taking responsibility for her work learning 
and staying on task Sarah Sibel L 

5/6 
21 – Mr Gandy/ 

Mrs Dester 
Learning 

For always working hard and encouraging 
others in their learning 

Phuong Nguyen 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 

All 
 
Respect and 
Cooperation 

For a great start at SAEPS and always having a 
go! 
For including others in games and activities. 

Zahrah Sajadi 
 
Monson Kainano 

5/6 
24 – 

Mr Lin 

Learning 
Responsibility 

For improving and showing amazing growth in 
his reading David Amoul 

Respect 
Learning 

For bringing in something from home to present 
and share with the classroom Amal Zahra 

3/4 
1 –  

Ms Linsell 

Co-operation 
Learning 
Co-operation 

For contributing to class discussions 
For being a friendly class member supporting 
others 

Spike Gillbee 
 
Innocent Irakoze 

3/4 
2 –  

Miss Bertolini  
Responsibility  
Learning 

For trying hard to concentrate on his learning 
Cyrus Britt 

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
Responsibility 
Learning 

For participating regularly in class discussions 
Nongi Afiafi 

3/4 
7 –  

Ms Stefanidis 
Co-operation 
Learning 

For cooperating with other people and never 
giving up! Well done! 

Eskindir Abebe 

3/4 
8 –  

Mr Coleman 
Learning 

Coming up with interesting questions to ask the 
Western Bulldogs players. Hamionie Tanoa 

1/2 
9 –  

Ms Montero 
Responsibility 

For being a great helper in the classroom. 
Yusuf Tahir  

1/2 
11 –  

Mrs Gooderham 
All Values 

For a fantastic start to the term. Keep it up! DJ Tuigamala & Mayank 
Soni 

1/2 
13 –  

Mrs Ma 
Learning 

For making an excellent effort in writing. Well 
done May! 

May Bland-Levi 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All values 

For consistently being ready to learn and 
showing good listening 

Ethan Lai 

1/2 
15 –  

Mrs Tran 
Responsibility 

For great improvement in packing up and 
keeping his table neat. Well done! 

Kai Brook 

1/2 
16 –  

Mr Wood 
All Values 

For making our new student feel comfortable in 
a new school, and showing off her awesome 
AUSLAN skills! 

Evelyn Thomas 

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
 

For naming 2D shapes and identifying how 
many sides and corners they have. 

Savannah L 
Elena N 

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
Learning  

For learning to spell 8 high frequency words.  
Kristijan 

Prep 
19 –  

Ms Salih 
 

For improved writing skills, by being able to 
write 4 letter words. Madison Ma 

Prep 
22 –  

Mr French 
Learning 

For learning her letters and their matching 
initial sounds. Honeyana :) 

P.E. Mr Sherwill All values 
For displaying fantastic dodging skills. 

Alex Thai Rm 17 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
All values 

Great work completing week 1 of her Science 
Journal 

Savanah Luong  
Rm 17 

Visual Art 
Mrs Armocida/ 

Mrs Price  
All Values 

For her fantastic effort in drawing her Self-
Portrait 

Tamara Tashkova Rm16 

Performing 
Art 

Mr  
Max Barker 

All school values 
For starting the term with excellent listening, 
great effort and a terrific attitude 

Noah Finauga 

Auslan Mim  All 
For good listening and having a try. Well done! 

Leon Marshall 
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Is your child starting Prep next year? 

Enrol now for & join our  

Pre-Prep Program!  

First Steps is a Pre-Prep Program designed to help students that are enrolled at St Albans East 
Primary School for 2020 settle into the school environment and assist them in preparing for school. 

 

Details:                 

Where -  St Albans East Primary School -Library    

When - Fridays (beginning May 24th 2019)  

Time - 9:00am – 11:00am 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Thưa Phụ Huynh / người Giám Hộ, 
 

Chào mừng quí vÎ trở lại khi chúng tôi bắt đầu Học kỳ 3. Thật 

tuyệt vời khi được chào đón tất cả các gÜÖng m¥t tÜÖi cÜ©i 

cûa h†c sinh sẵn sàng cho một h†c kỳ khác. Chúng tôi chào 

đón tất cả học sinh và gia đình mới đến với gia đình Trường 

tiểu học St Albans East. 

Trong khi đi bộ chung quanh thăm từng lớp học, thật tuyệt khi 

nghe các em hào hÙng v§i viŒc h†c tÆp trong h†c kÿ này. H†c 

sinh l§p V« lòng của chúng tôi sẽ tìm hi‹u ÇŠ tài “Gia đình cûa 

em” và mỗi gia đình khác nhau ra sao. Các em cÛng sẽ tìm 

hi‹u trường học th©i cha mË các em và trÜ©ng h†c th©i bây giờ 

khác nhau như thế nào. Học sinh lớp 1/2 sẽ học về ÇÎa lš trên 

thế giới, ví dụ: đất nước, ti‹u bang, thành phố và cộng đồng 

địa phương của các em. Các em sẽ xác định các tính năng của 

các địa điểm quen thuộc và xác định nh»ng s¿ viŒc có thể thay 

đổi theo thời gian. Học sinh sẽ giải thích cách mọi người kết 

nối với những nơi khác nhau và mô tả những cách khác nhau 

mà các em có thể quan tâm và bäo vŒ cho môi trường của các 

em. Học sinh lớp 3/4 sẽ phát triển sự hiểu biết về Địa điểm 

của các em ở Úc và Thế giới. Học sinh sẽ điều tra các đặc 

điểm chính của nÜ§c Úc và các nước láng giềng của chúng ta 

bằng cách kiểm tra sự tương đồng và khác biệt giữa những 

nơi này và cách biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến môi trường 

của chúng ta. H†c sinh l§p 5/6 sẽ thực hiện các cuộc điều tra 

về lịch sử của Úc, bao gồm cả th©i Thuộc ñịa và CÖn SÓt Tìm 

Vàng. Trong phÀn thứ hai của h†c kÿ, các em cũng sẽ khám 

phá Quốc hội Úc và Quy Trình bÀu cº cûa nÜ§c Úc. 

ñÆu Và Lái Xe Chung Quanh TrÜ©ng 

Trong những tháng mùa đông, khi phụ huynh chª con đến 

trÜ©ng và Çón con đi học vŠ hàng ngày. Tôi yêu cầu quí vÎ hãy 

kiên nhẫn và cÄn thÆn khi lái xe chung quanh trường để đảm 

bảo tất cả h†c sinh của chúng ta đến trÜ©ng và được đưa đón 

vŠ an toàn. Tất cả mọi người hãy có trách nhiệm để TẤT CẢ 

CÁC h†c sinh CỦA CHÚNG Ta Ç‰n trÜ©ng và 

ÇÜ®c Çón vŠ ÇÜ®c an toàn m‡i ngày. 

Xin lưu š rằng khu vực tốc độ chung quanh trường là 40km 

mọi lúc. 

CÀn Quần Áo D¿ Phòng Cho Sick Bay 

Nhà trÜ©ng đang tìm kiếm bất kỳ đồng phục dự phòng nào 

(chủ yếu là Size 4 đến Size 6) để học sinh của chúng ta có th‹ 

thay đổi khi cÀn. Nếu quí vÎ có bất kỳ đồng phục dÜ nào trong 

tình trạng tốt mà quí vÎ muốn tặng vui lòng mang đến văn 

phòng trường. 

Thi ñua ñ†c Sách cûa Victoria 

ChÜÖng trình Thi ñua ñọc của Thû Hi‰n Victoria hiện đang 

được th¿c hiŒn tại St Albans East PS. 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 sách Çang 

ti‰n hành và së kéo dài Ç‰n tháng 9, 2019. 

Ghi danh l§p v« lòng 2020 

Nhà trÜ©ng Çã b¡t ÇÀu nhÆn ÇÖn ghi danh cho næm 2020. Nếu 

quí vÎ có con së Çi h†c l§p V« Lòng tåi trÜ©ng cûa chúng tôi 

trong næm 2020, vui lòng Ç‰n væn phòng nhà trÜ©ng Ç‹ lÃy ÇÖn 

ghi danh sớm khi thuÆn tiŒn. 

H†p H¶i ñÒng TrÜ©ng 

Cu¶c h†p t§i cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng vào ngày ThÙ Ba 13 Tháng 

Tám, lúc 7 gi© tÓi trong phòng Nhân Viên. 

Tôi khuy‰n khích phø huynh và thành viên c¶ng ÇÒng Ç‰n 

tham d¿ cu¶c h†p v§i tÜ cách kháck m©i. Vui lòng liên låc v§i 

Paul Busuttil n‰u quí vÎ muÓn tham d¿ cu¶c h†p ho¥c muÓn h‡ 

tr® H¶i ñÒng TrÜ©ng. 

 

Paul Busuttil  -  HiŒu TrÜªng 

 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ kiŒn L§p 

26 Tháng 7 L§p V« Lòng 100 ngày Çi h†c   L§p V« lòng 

30 Tháng 7 C/Trình AFL Western Bulldog L§p 3/4 

5 Tháng 8  Bu°i trình diÍn Musica Viva  L§p 3/4 

6 Tháng 8 St Albans SC MAC production L§p 3/4 

9 Tháng 8 LÍ H¶i ñiŠn Kinh L§p 3/4 

13 Tháng 8 C/Trình AFL Western Bulldog L§p 3/4 

20 Tháng 8 C/Trình AFL Western Bulldog L§p 3/4 

23 Tháng 8 ñiŠn kinh trong vùng Tuy‹n h†c sinh 

27 Tháng 8 C/Trình AFL Western Bulldog L§p 3/4 

3 Tháng 9 ñiŠn kinh tØng phÀn Tuy‹n h†c sinh 

2-6 Tháng 9 TuÀn lÍ eSmart Toàn trÜ©ng 
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Kính gửi Phụ Huynh, người Giám Hộ và người Chăm Sóc 

 

VŠ viŒc: Thâu ThÆp Dữ Liệu Thống Nhất Trên Toàn Quốc Về Học Sinh Khuyết Tật (NCCD) 

Hàng năm, tất cả các trường học tại Úc đều tham gia vào viŒc Thâu ThÆp Dữ Liệu Thống Nhất 

Trên Toàn Quốc Về Học Sinh Khuyết Tật (NCCD). Quy trình NCCD yêu cầu các trường xác định 

thông tin đã có sẵn trong trường về các hỗ trợ được cung cấp cho nh»ng học sinh khuyết tật tåi 

trÜ©ng. Những điều này liên quan đến các yêu cầu lập pháp theo Đạo luật Disability 

Discrimination Act 1992 và Disability Standards for Education Act 2005, phù hợp với hướng dẫn 

của NCCD (2019). 

Thông tin được cung cấp về h†c sinh v§i Chính phủ Úc cho NCCD bao gồm: 

 Næm h†c. 

 loại khuyết tật: thể chất, nhận thức, cảm giác hoặc giao ti‰p/cảm xúc. 

 mức độ điều chỉnh được cung cấp: hỗ trợ được cung cấp trong phạm vi thực tiễn giảng 

dạy khác biệt, bổ sung, đáng kể hoặc sâu rộng. 

Thông tin này hỗ trợ các trường học: 

 chính thức công nhận các hỗ trợ và điều chỉnh được cung cấp cho học sinh khuyết tật ở 

trường. 

 xem xét làm thế nào trÜ©ng có thể tăng cường hỗ trợ học sinh khuyết tật trong trường học. 

 phát triển các thực hành được chia sẻ để trÜ©ng có thể xem xét các chương trình học tập 

của mình nhằm cải thiện kết quả giáo dục cho học sinh khuyết tật. 

NCCD cung cấp cho chính phủ tiểu bang và liên bang thông tin họ cần lập kế hoạch rộng hơn để 

hỗ trợ h†c sinh khuyết tật. 

 

NCCD sẽ không có tác động trực tiếp đến con quí vÎ và con quí vÎ sẽ không tham gia vào bất kỳ 

quá trình thử nghiệm nào. Nhà trường sẽ cung cấp dữ liệu cho Chính phủ Úc theo cách mà không 

một cá nhân h†c sinh nào có thể bÎ nhÆn dång - sự riêng tư và bảo mật của tất cả các h†c sinh 

được đảm bảo. Tất cả thông tin được bảo vệ bởi luật riêng tư quy định việc thu thập, lưu trữ và 

tiết lộ thông tin cá nhân. Để tìm hiểu thêm về những vấn đề này, vui lòng tham khảo Chính sách 

quyền riêng tư của Chính phủ Úc (https://www.education.gov.au/privacy-policy). 

Thông tin thêm về NCCD có thể được tìm thấy trên Cổng thông tin NCCD 

(https://www.nccd.edu.au). 
 

Nếu quí vÎ có bất kỳ câu hỏi nào về NCCD, vui lòng liên hệ với nhà trÜ©ng. 

Trân tr†ng 

HiŒu TrÜªng 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

