
 

 

Newsletter 06, 3 May, 2019 
 

Message from the Principal 
 
 

Dear Parents, Guardians and Friends, 

  

Welcome back to another exciting term, especially those 

students and families who are new to our school. It was 

pleasing to be welcomed by so many smiling faces as 

students start another term. 

 

LEST WE FORGET  

On Wednesday April 24, St Albans East PS held its own 

ANZAC Day commemorative service led by our school 

captains. Our whole school community remembered the 

sacrifice of those who have served in war.  Learning about 

ANZAC Day helps children connect with Australian history 

and understand the importance of this national day of 

remembrance.  

 

NAPLAN  

All students in years 3 and 5 in schools across Australia 

undertake NAPLAN during the weeks beginning 13th -24th 

May. Students have their skills assessed in reading, writing, 

language conventions (spelling, punctuation and grammar) 

and numeracy. National tests results provide information on 

how students are progressing and support improvements in 

teaching and learning. Parents and carers can best assist 

students by making them feel comfortable about the nature 

and purpose of the tests.  

Students can be assured that the assessments will give them 

an opportunity to show what they have learned in class. All 

students are encouraged to participate in the national tests 

and special provisions are made to meet the needs of 

individual students with special needs.  

 

READING AT HOME 

Reading at home aims to promote 

enjoyment for students whilst providing 

opportunities to reinforce and rehearse 

reading strategies and develop positive 

reading behaviour. 

Your child will bring home a book each 

day for them to read and share with you. 

We encourage parents to set aside time 

each night to read and share the take home book with your 

child as it is important to establish a good reading routine 

and to develop a love of reading.  

Below are some questions you may wish to ask your child as 

you are reading the book together. Also, play games like 

finding alphabet letters and simple words that they know. 

Praise your child’s attempts and make sure your reading 

time together is enjoyable.   

Did you like this story? Why? 

Who is in the story? 

What was the story about? 

What was your favourite part? Why? 

Can you point to your favourite picture and tell me why? 

Did this story remind you of anything? 

Can you point to a letter/letters you know? 

 

Mother’s Day Stall & Raffle 

St Albans East will be holding a Mother’s Day Raffle and 

Stall this year.  Raffle tickets are available for purchase for 

$1 each and there are some lovely prizes to be won.  The 

Mother’s Day Stall will be held on Wednesday 8th May, 

giving students the opportunity to purchase small gifts for 

Mum, Grandma etc. Prices range from $1.00 to $10.00.  

 

If you would like your child to purchase a gift, please place 

the money in an envelope with their name written on the 

front and a carry bag to take their gifts home in.   

 

PREP ENROLMENTS 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.  

 

STATEMENT OF COMMITMENT TO CHILD 

SAFETY 

St Albans East Primary School is committed to the safety 

and wellbeing of all children and young people. This will be 

the primary focus of our care and decision-making. 

St Albans East Primary School has zero tolerance for child 

abuse. 

 

St Albans East Primary School is committed to providing a 

child safe environment where children and young people are 

safe and feel safe, and their voices are heard about decisions 

that affect their lives. Particular attention will be paid to the 

cultural safety of Aboriginal children and children from 

culturally and/or linguistically diverse backgrounds, as well 

as the safety of children with a disability. 

 

Every person involved in St Albans East Primary School has 

a responsibility to understand the important and specific role 

he/she plays individually and collectively to ensure that the 

wellbeing and safety of all children and young people is at 

the forefront of all they do and every decision they make. 

 

In its planning, decision-making and operations St Albans 

East Primary School will: 
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1. Take a preventative, proactive and participatory 

approach to child safety; 

2. Value and empower children to participate in 

decisions which affect their lives; 

3. Foster a culture of openness that supports all 

persons to safely disclose risks of harm to children 

4. Respect diversity in cultures and child rearing 

practices while keeping child safety paramount; 

5. Provide written guidance on appropriate conduct 6. 

and behaviour towards children; 

6. Engage only the most suitable people to work with 

children and have high quality staff and volunteer 

supervision and professional development; 

7. Ensure children know who to talk with if they are 

worried or are feeling unsafe, and that they are 

comfortable and encouraged to raise such issues; 

8. Report suspected abuse, neglect or mistreatment 

promptly to the appropriate authorities; 

9. Share information appropriately and lawfully with 

other organisations where the safety and wellbeing 

of children is at risk; and 

10. Value the input of and communicate regularly with 

families and carers. 

 

 

SCHOOL COUNCIL MEETING 

Our next school council meeting is on Tuesday 14 May at 

7:00pm in the staffroom.  

 

School Council also meet a week before this scheduled 

School Council meeting, hosting three sub-committee 

working groups that report back to School Council.  

 

Environment – (Building and grounds) meeting 4pm  

Resources – (Finance – Monday) meeting at 3pm  

Curriculum – (Student Learning) 4pm  

 

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. 

 

SCHOOL BREAK INS 

Over the holiday period the school was broken into on 

separate occasions. We are currently looking into the 

installation of CCTV. 

CCTV installations in schools must comply with legislative 

and Department requirements. Policies and procedures have 

been established to ensure that any school planning to install 

CCTV surveillance meets these requirements. 

This will be discussed and decided on at school council. If 

there are any questions or concerns please see a member of 

leadership. 

Paul Busuttil  
Principal  

 
 

Important Dates 

Date Event Grade 

10 May Interschool Sport –away Grade 6 

13 May Melbourne Zoo excursion Grade 1 & 2 

14-16 May Naplan Grade 3 & 5 

17 May Interschool Sport - away Grade 6 

20-24 May Naplan Grade 3 & 5 

24 May  School Tour  2020 Prep 

31 May Interschool Sport- away Grade 6 

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                                                  

When - Fridays (beginning May 24th 2019)  

Time - 9:00am – 11:00am 
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3/4 1 – Ms Linsell All values  For working independently Xavier Talicuran 

3/4 2 –  
Miss Bertolini  Learning 

For always contributing to class 
discussions 

Savneet Mundi 

3/4 4 –  
Ms Meehan Learning 

For demonstrating excellence in learning 
during our place value unit in maths 

Cid Samaniego & 
Yannet Tullu 

3/4 7 –  
Ms Stefanidis 

Learning 
Responsibility 

For finishing his work on time and 
always trying his best. 

David Chen 

3/4 8 –  
Mr Coleman Cooperation 

Working well and trying his best to 
work with a group. 

William Le 

1/2 9 –  
Ms Montero 

Learning For trying his best with his writing. Lachlan Attard 

1/2 11 –  
Mrs Gooderham 

Learning  For his fantastic story about Bob the Elf. Trung Tran  

1/2 13 –  
Mrs Ma 

Learning  
Responsibility 

For making an excellent effort in 
reading overall. Well done Ermias! 

Ermias Mentai 

1/2 14 –  
Mrs Gatto 

Learning, 
responsibility 

For improved concentration during 
reading and writing hour. 

Ashmeen Bajwa 

1/2 15 –  
Mrs Tran All values 

For fantastic concentration during 
working time. Well done! 

Daniel Banh  

1/2 16 –  
Mr Wood All values 

For being a great member of the classroom 
and improved her writing. Fantastic effort, 
Iulia! 

Iulia Finaugh 

Prep 17 – Mrs Salier Learning  
For reading her take home book every 
night. Ava H-T 

Prep 18 –  
Miss McCallum 

Learning 
Responsibility 

For being a brave writer and having 
a go.  

Quan Do 

Prep 
19 –  

Ms Salih Responsibility  
For showing independence and always 
helping your peers. Well done! 

Angelina Han 
Dang 

Prep 22 –  
Mr French Learning 

For writing using her beginning, 
middle and end sounds. Legend! 

Trinity Malopito 

P.E. Mr Sherwill All values 
For always engaging in PE lessons 
displaying a positive attitude 

Peter Nguyen  
Room 13 

STEM Mr  
Van-Taarling All values 

Excellent decorative work on her 
windmill 

Wendy Quach  
Rm 18 

Visual Art Mrs Armocida/ 
Mrs Price  Learning 

For creating a wonderful 3D 
portrait. Well Done! 

Helena Chung  
Rm 7 

Performing 
Art 

Mr  
Max Barker All Values 

Consistently showing excellent 
effort and ability in Performing Arts 

Julius Namikasa 
Rm 16 

Auslan Mim  
Learning & 
Cooperation 

Positive and enthusiastic attitude Rocky Thomas 
Room 22 
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TRƯỜNG VIỆT-NGỮ LỄ-VĂN 
 

Ghi danh niên học 2019 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Kính gªi Phø Huynh, NgÜ©i Giám H¶ và Thân H»u, 
 

Chào mừng quí vÎ quay trở lại với một học kỳ thú vị 

khác, đặc biệt là những học sinh và gia đình mới đến 

trường của chúng tôi. Thật vui khi được chào đón rất 

nhiều khuôn mặt tươi cười khi các em h†c sinh bắt đầu 

một học kỳ khác. 
 

kÈo chúng ta quên 

Vào thứ Tư Ngày 24 Tháng Tư, trÜ©ng St Albans East đã 

tổ chức lÍ kỷ niệm Ngày ANZAC ÇÜ®c hÜ§ng dÅn bªi 

trÜªng và phó trÜ©ng cûa chúng tôi. TÃt cä cộng đồng 

trường tÜªng nhớ đến sự hy sinh của những người đã 

phục vụ trong chiến tranh. Tìm hiểu về Ngày ANZAC 

giúp h†c sinh kết nối với lịch sử Úc và hiểu tầm quan 

trọng của ngày toàn quÓc tưởng niệm này. 
 

NAPLAN (Chương trình Khäo Sát H†c L¿c Toàn 

QuÓc)  

Tất cả các học sinh trong các L§p 3 và 5 tại các trường 

trên toàn nước Úc sẽ thực hiện các bài kiểm tra trong các 

tuÀn lÍ b¡t ÇÀu tØ 13 Ç‰n 24 Tháng Næm. Học sinh ÇÜ®c 

Çánh giá vŠ kỹ năng đọc, viết, quy ước ngôn ngữ (chính 

tả, dấu chấm câu và ngữ pháp) và toán. Kết quả kiểm tra 

quốc gia cung cấp thông tin về s¿ tiến bộ cûa h†c sinh và 

hỗ trợ cải thiện trong viŒc giảng dạy và học tập. Phụ 

huynh và người Giám h¶ có thể hỗ trợ tốt nhất cho học 

sinh bằng cách làm cho các em cảm thấy thoải mái về 

cu¶c thi và mục đích của các bài kiểm tra. Học sinh có 

thể yên tâm rằng các bài thi đánh giá Çó sẽ cho các em cơ 

hội thể hiện những gì các em đã học được trong lớp. Tất 

cả học sinh được khuyến khích tham gia vào kỳ thi toàn 

quÓc này và các điều khoản đặc biệt được thực hiện để 

đáp ứng nhu cầu của từng học sinh có nhu cầu đặc biệt. 
 

ĐỌC TẠI NHà 

Đọc tại nhà nhằm mục đích thúc đẩy sự 

thích thú cho học sinh đồng thời tạo cơ 

hội củng cố và luyện tập các phÜÖng 

cách đọc và phát triển thái Ç¶ đọc tích 

c¿c. Con quí vÎ sẽ mang về nhà một 

cuốn sách mỗi ngày để đọc và chia sẻ 

với quí vÎ. Chúng tôi khuyến khích các  

 

bậc cha mẹ hãy dành thời gian mỗi tối để đọc và chia sẻ 

sách mang về nhà với con quí vÎ vì điều quan trọng là 

phải thiết lập thói quen đọc tốt và phát triển niềm yêu 

thích đọc sách.  
 

Dưới đây là một số câu hỏi mà quí vÎ có thể hỏi con mình 

khi đang đọc / chia sẻ cuốn sách với con. Ngoài ra, hãy 

chơi các trò chơi như tìm chữ cái và các từ đơn giản mà 

con biết. Khen ngợi những nỗ lực của con quí vÎ và đảm 

bảo rằng thời gian đọc cùng con thÆt thú vị. 
 

Một số câu hỏi quí vÎ có thể hỏi con: 

Con có thích câu chuyện này không? Tại sao? 

Nh»ng ai trong câu chuyện? 

Câu chuyện nói về ÇiŠu gì? 

ñoån nào con yêu thích nhÃt? Tại sao? 

Con có thể chỉ vào bức hình yêu thích nhÃt và cho cha/mË 

biết lš do? 

Câu chuyện này có nhắc nhª con về điều gì không? 

Con có thể chỉ vào một ch» cái / nh»ng ch» cái mà con 

biết không 
 

Gian hàng ngày hiŠn mÅu và s° sÓ 

Næm nay trÜ©ng St Albans East cÛng së có Gian Hàng 

Ngày HiŠn MÅu và cu¶c s° sÓ. Vé xổ số có sẵn để mua 

với giá 1 đô la mỗi vé v§i nh»ng giải thưởng đáng giá. 

Gian hàng Ngày HiŠn MÅu sẽ được tổ chức vào Thứ Tư 

Ngày 8 Tháng 5. Học sinh së cơ hội mua những món quà 

nhỏ cho Mẹ, Bà, v.v. Nếu quí vÎ muốn con mua một món 

quà, xin vui lòng Ç‹ tiền vào phong bì và cho con mang 

theo m¶t cái bao vào trÜ©ng Ç‹ Ç¿ng quà mang về nhà. 
 

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. 
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TUYÊN BỐ CAM KẾT gi» AN ToàN cho TRẺ  

Trường Tiểu Học St Albans East cam kết gi» an toàn và 

phúc lợi cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên. Đây sẽ là 

trọng tâm chính trong việc chăm lo và ÇÜa ra quyết định 

của chúng tôi. 
 

Trường Tiểu Học St Albans East không khoan nhượng 

đối với s¿ ngÜ®c Çãi trẻ em. 
 

Trường tiểu học St Albans East cam kết cung cấp một 

môi trường an toàn cho trẻ em, nơi trẻ em và thanh thiếu 

niên ÇÜ®c an toàn và cảm thấy an toàn, và tiếng nói của 

các em ÇÜ®c l¡ng nghe về các quyết định ảnh hưởng đến 

cuộc sống của các em. Cø th‹ Ç¥t trong tâm vào s¿ an 

toàn của trẻ em thổ dân và trÈ em từ các s¡c dân có nguÒn 

gÓc văn hóa và/hoặc ngôn ngữ khác nhau, cũng như sự 

an toàn của trẻ em khuyết tật. 
 

Mọi người tham gia vào Trường tiểu học St Albans East 

có trách nhiệm hiểu được vai trò quan trọng và cụ thể cûa 

tØng cá nhân cÛng nhÜ tập thể để đảm bảo rằng phúc lợi 

và an toàn của tất cả trẻ em và thanh thiếu niên luôn đi 

đầu trong tØng quy‰t ÇÎnh ÇÜ®c thực hiện. 
 

Trong kế hoạch, khi ra quyết định và ÇiŠu hành trường 

Tiểu Học St Albans East sẽ: 

1. Thực hiện phòng ngừa, chủ động, tham gia v§i s¿ ti‰p 

cÆn ÇÓi v§i vÃn ÇŠ an toàn cho trẻ em; 

2. ñánh giá cao và trao quyền cho trẻ em tham gia vào các 

quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của các em; 

3. Khuy‰n khích s¿ cởi mở hỗ trợ cho tất cả mọi người 

ÇÜ®c an toàn khi tiết lộ các nguy cơ gây hại cho trẻ em. 

4. Tôn trọng sự đa dạng trong các nền văn hóa và viŒc 

nuôi dạy trẻ em trong khi vÅn giữ an toàn cho trẻ em; 

5. Cung cấp hướng dẫn bằng văn bản về hành vi và thái 

Ç¶ thích h®p đối với trẻ em; 

6. Chỉ thu nhÆn những người phù hợp nhất để làm việc 

với trẻ em, có đội ngũ nhân viên và nh»ng ngÜ©i tình 

nguyŒn có chất lượng cao và phát triển chuyên môn. 

7. Đảm bảo trẻ em biết nói chuyện với ai nếu các em lo 

lắng hoặc cảm thấy không an toàn, cÛng nhÜ các em cảm 

thấy thoải mái và được khuyến khích nêu ra những vấn 

đề như vậy; 

8. Báo cáo có s¿ låm døng, bỏ bê hoặc ngược đãi kịp thời 

cho các cơ quan thÄm quyŠn thích hợp; 

9. Chia sÈ thông tin phù h®p và h®p pháp v§i các t° chÙc 

khác trong trÜ©ng h®p s¿ an toàn và phúc l®i cûa trÈ em có 

nguy cÖ; và 

10. ñánh giá cao s¿ Çóng góp š ki‰n và liên låc thÜ©ng 

xuyên v§i gia Çình cÛng nhÜ ngÜ©i giám h¶. 
 

 
 
 

CUỘC H†p HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Cuộc họp cûa Hội ñồng Trường tiếp theo là vào Thứ Ba 

Ngày 14 Tháng 5 lúc 7:00 tối trong phòng nhân viên. 
 

Hội ñồng Trường cũng họp một tuần trước cuộc họp dự 

kiến này v§i ba tiểu ban Ç‹ báo cáo lại v§i Hội đồng 

trường. 
 

Ti‹u ban Môi trường - (Phòng Óc và sân trÜ©ng) họp lúc 4 

giờ chiều 

Ti‹u ban Tài nguyên - (Tài chính - Thứ Hai) họp lúc 3 giờ 

chiều 

Ti‹u ban Chương Trình Giảng dạy - (Học sinh H†c tÆp) 4 

giờ chiều 
 

Tôi muốn khuyến khích phụ huynh và thành viên cộng 

đồng xem xét trở thành thành viên của một trong những 

tiểu ban này hoặc tham dự các cuộc họp của Hội đồng 

trường của chúng tôi với tư cách là khách. Vui lòng liên 

hệ với Paul Busuttil nếu quí vÎ muốn hỗ trợ hoặc tham dự 

các cuộc họp của Hội ñồng Trường. 
 

TRƯỜNG bÎ æn tr¶m 

Trong thời gian nghỉ h†c kÿ, trường Çã bÎ kÈ gian Ç¶t 

nhÆp nhiŠu lÀn. Chúng tôi hiện đang xem xét việc lắp đặt 

máy thâu hình giám sát. 

Lắp đặt máy thâu hình giám sát trong trường học phải 

tuân thủ các yêu cầu vŠ luÆt pháp và của Bộ Giáo Døc. 

Các chính sách và thủ tục đã được thiết lập để đảm bảo 

rằng bất kỳ trường nào có kế hoạch cài đặt máy thâu hình 

giám sát đều đáp ứng các yêu cầu này. 
 

Điều này sẽ được thảo luận và quyết định tại cu¶c h†p 

Hội ñồng Trường. Nếu quí vÎ có bất kỳ câu hỏi hoặc mối 

quan tâm nào xin vui lòng g¥p m¶t trong nh»ng ngÜ©i 

lãnh đạo cûa trÜ©ng. 

 

Paul Busuttil - Hiệu trưởng 
 

 

 

 

 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ kiŒn L§p 

10 Tháng 5 Th‹ thao liên trÜ©ng L§p 6 

13 Tháng 5 Du khäo Melb Zoo L§p 1&2  

14-16 Tháng 5 Thi Naplan L§p 3&4 

17 Tháng 5 Th‹ thao liên trÜ©ng L§p 6 

20-24  Tháng 5 Thi Naplan L§p 3&4 

24 Tháng 5 Thæm quan trÜ©ng MÅu giáo 2020 

31 Tháng 5 Th‹ thao liên trÜ©ng L§p 6 


