Message from the Principal
Dear Parents & Guardians,
CURRICULUM DAY – STUDENT FREE DAY
Reminder to parents that students will not be required at
school on Friday March 29

complete the test online or on paper, results for both formats
can be reported on the same NAPLAN assessment scale.

READING AT HOME
St Albans East PS is committed to our
Home Reading Program to develop
reading competencies for every student
at our school. I strongly believe this will
reinforce our work at school as well as
strengthen home school partnerships.
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 should be taking 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?

The assessment provides parents and schools with an
understanding of how individual students are performing at
the time of the tests. NAPLAN is just one aspect of a
school’s assessment and reporting process - it does not
replace ongoing assessments made by teachers about
student performance.

NAPLAN Online
In 2019, St Albans East PS students in Year 3 & 5 will sit the
NAPLAN online tests.
However, children in some other schools across Australia
will sit the NAPLAN paper tests this year.
Federal, state and territory education ministers have agreed
that all schools will move online by 2020. State and territory
education authorities will determine when their schools move
online. As students are assessed on the same literacy and
numeracy curriculum content, regardless of whether they

LIFE EDUCATION VAN
The Life Education van will be visiting our school as part of
our drug and health education program this term. The mobile
classroom will be here from Monday, March 26th to April 4th.
All students will have the opportunity to visit the van and
participate in a session covering a wide range of drug and
health related topics, ranging from the human body and how
it works, healthy eating and nutrition, medicines and drugs,
bullying, resilience and social skills. Each student will also
each receive a free workbook which will be used in class
activities.
Dental Checks – Teeth on Wheels
We understand that finding time to take your child to see the
dentist can be very hard and time consuming, which is why
we provide the service of having a dentist come to you. Your
child will receive quality dental treatment from highly trained
and professional dental team, all of whom are police
checked and working with children certified. Children
requiring more extensive dental treatment will be referred off
to the appropriate specialist for an additional appointment.
Important Dates
Date
22 March

Event
Interschool Sports
Away
18,19,20 & 22 Teeth on Wheels
March
26,27 & 28
Life Ed Van
March
29 March
Student Free Day
3 April
Easter Raffle Draw
5 April
Last day Term 1

Grade
Grade 6
Whole School
Whole School
Whole School
1:30pm finish
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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:
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;
Tips for parents, carers and educators for supporting
children and young people
Common reactions
It is common to think about safety and predictability of the
world when tragedies such the Christchurch incident occur.
Reactions are influenced by many things, knowing someone
impacted, identifying with the victims and survivors, seeing

and hearing terrifying images and discussions. The
developmental age of the person influences what they
understand and how they respond. Some may be unaware,
others will be following all the discussions and media
coverage, looking for understanding.
What to say and how to care
Parents, carers and teachers can help children and young
people feel safe by:











provide reassurance that the incident is over
keep to routines, they are reassuring
take time to listen and talk: listening to concerns
and worries and discussing strategies for feeling
safe, dealing with worry and being able to take
action that helps feel part of repairing safety and
calm
provide a calm response to their concerns,
keep your explanations developmentally
appropriate:
o start at their starting point: ask what the
child/young person understands about
what has happened and what their key
worry is, each will have a different
understanding and will find different parts
of what has happened frightening or
worrying
o very young children need simple, factual
information balance with assurances of
safety
o older children will be appraising their own,
and love ones, safety. They may need
assistance with separating reality form
fantasy, dispel rumours
reduce exposure to media coverage and
conversations that are distressing and not age
appropriate
monitor children’s emotional state
o changes in behaviour, appetite and sleep
can be an indicator of children’s level of
anxiety or worry
o young children often express worry
through bodily aches and pains

Paul Busuttil
Principal
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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
When - Fridays (beginning May 24th 2019)
Time - 9:00am – 11:00am

Easter Raffle
This year, we are having a bumper Easter Raffle. With this flyer,
you will receive some raffle tickets to purchase yourself
or to sell to family and friends.
The tickets are only $1 each and the Easter prize baskets are fantastic!
We are also seeking your help by the way of donations for
our bumper Easter Raffle.
We would like to ask all families to donate an Easter egg or related gift
to the school for our raffle.
Please send Easter donations to the school office by Thursday 28 March.
The Easter Raffle and the special donator’s prize will be drawn
at the school office, on Wednesday 3 April. Winners will be notified.
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ST ALBANS EAST PRIMARY SCHOOL
Principal:
Assistant Principal:
Assistant Principal:

Paul Busuttil
Ricky Potter
Koreena Carlton

Phone: 03 9366 2071 Fax: 03 9366 4237
Email: st.albans.east.ps@edumail.vic.gov.au

PARENT VOLUNTEER INFORMATION
Student Name:

_______________________________________________

Room Number:

_______________________________________________

Parent Name:

_______________________________________________

Contact Number:

______________________________________________

Days available:
(Please circle)

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

I am interested in helping with the following: (Please circle)
Fundraising

Mother’s Day Stall

Father’s Day Stall

Canteen

Lunch Orders

Serving

Library

Book covering

Shelving books

Special Events

Twilight Evening

Classroom

Reading

Buildings & Grounds

BBQ

Cleaning

Art Show

Resource Making

Gardening

Christmas Raffle

Displays
Family Nights

Classroom Displays

Sports Days
Excursions

Working Bees

Do you have particular skills that you would like to offer St Albans East PS?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Please Note: All volunteers are required to give a copy of their current Working with Children
Check to the school prior to being able to assist with these events. A volunteer WWCC is free.
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Pupil of the Week 2019
Year

Room

5/6

21 – Mr Gandy/
Mrs Dester

School Values

Term I – Week 8: ending 22-03-2019
Comment

Student's Name

Cooperation

For letting others join in out in the yard.

23 –
Ms Briony Gorst
24 –
Mr Lin
1–
Ms Linsell

Respect &
Learning
Responsibility
Cooperation
Cooperation
Learning

For helping us learn and speaking
respectfully to us.
For confidently sharing her ideas and
opinions in class discussions.
For helping others with their learning

3/4

2–
Miss Bertolini

Responsibility

3/4

4–
Ms Meehan

3/4

7–
Ms Stefanidis

3/4

8–
Mr Coleman

5/6
5/6
3/4

Kira Goodfellow
Addison Spiteri
Jeiane Clifford

For trying new things with his learning

Albert Piniata

Prep

22 –
Mr French

For staying focused in class and
following instructions
For settling well into her new school and
All
confidently contributing her ideas during
class discussions on her first day. Great start!
Learning &
For improving her independent reading
Responsibility
skills!
Cooperation and For being kind to others and including
others at recess and lunch time.
Respect
For being a great buddy to our new
Responsibility
student.
For always contributing your ideas and
Learning,
feelings during class discussion. Well
Responsibility
done!
For listening and participating actively
All values
during classroom discussions.
For always having good manners,
All values
working quietly and trying hard with all
her tasks. Well done!
For continued improvement in reading
Learning
and for always seeking help when
needed.
For learning all of his golden and red words
Learning
and using these to help him write.
For always sharing and taking turns
Cooperation
when interacting with her peers.
For your magnificent writing. Keep up
Learning
the good work!
For making the right choices that will
Cooperation
help you with learning. Well done!

P.E.

Mr Sherwill

All values

STEM

Mr Van-Taarling

All values

Visual Art

Mrs Armocida/
Mrs Price

All

Performing
Art

Mr Max

All

Auslan

Mim

1/2
1/2

9–
Ms Montero

11 –
Mrs Gooderham

1/2

13 –
Mrs Ma

1/2

14 –
Mrs Gatto

1/2

15 –
Mrs Tran

1/2

16 –
Mr Wood

Prep
Prep
Prep

17 –
Mrs Salier
18 –
Miss McCallum
19 –

Ms Salih

All

Cooperation &
Learning

Darren Nguyen

For displaying and excellent knowledge
and skills associated with tennis.
For great work on his homework task

Jason Okello
Shayan Tanoli
Mariah Forhan
Tiana Nguyen
Grace Horne
Aleena Tanoli &
Valerie Tuivasa
Jessica Pham
Talib Destanovic
Kiara Tanoa
Razack Kargbo &
Sukhman Chahal
Alex Thai
Matilda Cussen
Caesar Moungaafi
Connar Mckeown
Aaron Chen

Ranfateh Sidhu Rm
16
For always trying her best in Art. Well
Yannet Tullu
Done!
Room 4
Demonstrated excellent understanding in Nathan Le
his music learning.
Room 9
Excellent receptive skills. Well done!
Jeiane Clifford
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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 và NgÜ©i Giám H¶,
giáo viên tu nghiŒp - h†c sinh ÇÜ®c nghÌ
Xin nh¡c nhª phø huynh h†c sinh së không phäi Çi h†c
vào ThÙ Sáu 29 tháng Ba.
Ç†c sách tåi nhà
TrÜ©ng Ti‹u h†c St Albans East cam kết với Chương
Trình Đọc Sách Tại Nhà của chúng tôi để phát triển khä
năng đọc cho tÃt cä học sinh tại trường. Tôi tin tưởng
mạnh mẽ điều này sẽ củng cố công việc của chúng tôi ở
trường, cũng như tăng cường quan hệ h®p tác tåi nhà.
Đọc sách 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¶ tích cực trong
viŒc Ç†c. Con cûa quí vÎ nên mang về nhà một cuốn sách
mỗi ngày để đọc và chia sẻ với gia Çình. Chúng tôi
khuyến khích cha mẹ dành thời gian mỗi tối để cùng 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 cho các em.
Dưới đây là một số câu hỏi mà quí vÎ có thể hỏi con mình
khi em đang đọc/chia sẻ cuốn sách với quí vÎ. 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.
Con có thích câu chuyện này không? Tại sao?
Nh»ng nhân vÆt nào ở trong câu chuyện?
Câu chuyện nói về ÇiŠu gì?
ñoån nào con yêu thích nhÃt? Tại sao?
Con có thể chỉ vào bức ảnh yêu thích và cho cha/mË biết

lš do?
Câu chuyện này có nhắc nhª con về điều gì không?
Con có thể chỉ vào nh»ng chữ cái con biết không?
NAPlan tr¿c tuy‰n
Năm 2019, học sinh Lớp 3 & 5 cûa trÜ©ng Ti‹u H†c St
Albans East sẽ tham dự làm các bài kiểm tra NAPLAN
trực tuyến (Thi H†c L¿c Toàn QuÓc dành cho L§p 3&5).
Tuy nhiên, h†c sinh ở một số trường khác trên khắp nước
Úc vÅn sẽ tham dự cu¶c thi NAPLAN ÇÜ®c in trên giấy
trong năm nay.
Các bộ trưởng giáo dục liên bang, tiểu bang và lãnh thổ

đã đồng š rằng tất cả các trường sẽ chuyển sang thi trực
tuyến vào năm 2020. Các cơ quan giáo dục của tiểu bang
và lãnh thổ sẽ xác định khi nào trường của họ chuyển
sang trực tuyến. Vì học sinh được đánh giá trên cùng một
nội dung chương trình giảng dạy về đọc, viết và toán nên
bất kể các em hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến hay trên
giấy, kết quả cho cả hai phÜÖng pháp thi Çó vÅn có thể
được báo cáo theo cùng thang đánh giá cûa NAPLAN.
L§p h†c di Ç¶ng vŠ Ç©i sÓng
L§p H†c Di ñ¶ng VŠ Đời sống sẽ đến thăm trường như
là một phần của chương trình giáo dục về thuÓc men, ma
tuš và sức khỏe của trÜ©ng trong học kỳ này. Lớp học di
động sẽ ở đây từ thứ Hai, 26 tháng Ba Ç‰n thÙ Næm ngày
4 tháng TÜ. Tất cả học sinh sẽ có cơ hội đến thăm l§p h†c
và tham gia vào một bu°i h†c bao gồm nhiều chủ đề liên
quan đến thuốc men, ma tuš và sức khỏe, từ cơ thể con
người và s¿ vÆn hành cûa cÖ th‹, cÛng nhÜ viŒc ăn uống
lành mạnh và dinh dưỡng, thuốc và ma tuš, bắt nạt, kiên
cường và kỹ năng giao ti‰p. Mỗi học sinh cũng sẽ nhận
được một cuÓn sách bài tập miễn phí và sẽ được sử dụng
trong các bài h†c của lớp.
Ki‹m tra nha khoa - Phòng khám di Ç¶ng
Chúng tôi hiểu rằng việc tìm thời gian để đưa con cûa quí
vÎ đến gặp nha sĩ có thể rất khó khăn và tốn thời gian, đó
là lš do tại sao chúng tôi cung cấp dịch vụ nha sĩ đến với
con quí vÎ. Con quí vÎ sẽ được ÇÜ®c điều trị nha khoa có
chất lượng từ đội ngÛ nha sï được đào tạo chuyên
nghiŒp, tất cả h† đều có thÈ làm làm việc v§i trẻ em do
cänh sát cÃp. Nh»ng em có nhu cÀu điều trị nha khoa sâu
hÖn hơn sẽ được chuyển đến nha sï chuyên khoa thích
hợp để lấy thêm một cuộc hẹn.
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.
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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;
Lời khuyên cho cha mẹ, người chăm sóc và các nhà giáo
dục để hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên
Phän Ùng thÜ©ng g¥p
Người ta thường nghĩ về sự an toàn và dự đoán của thế
giới khi những thảm kịch như sự viŒc Çã xäy ra ở
Christchurch. Phản ứng bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, biết
ai đó bị hÙng chiø tai nån, xác định danh tính nạn nhân và
người sống sót, nghe tin tÙc và thÃy những hình ảnh Çáng
s®. Ÿ tuổi Çang phát triển các em bÎ ảnh hưởng bªi những
gì các em hiểu và phản ứng cûa các em ra sao. Một số có
thể không biết, m¶t sÓ khác sẽ theo dõi tất cả các cuộc
thảo luận và thông tin trên phương tiện truyền thông,
truyŠn hình Ç‹ tìm kiếm sự hiểu biết.

Nói th‰ nào và quan tâm ra sao
Cha Mẹ, người Giám H¶ và Giáo Viên có thể giúp trẻ em
và thanh thiếu niên cảm thấy an toàn bằng cách:
 Bäo Çäm v§i các em bi‰t rằng sự viŒc đã kết thúc.
 giữ thói quen hàng ngày, trÃn an các em.
 dành thời gian để lắng nghe và nói chuyện: lắng nghe
những quan tâm, lo lắng và thảo luận về các phÜÖng
cách để cảm thấy an toàn, giải quyết nh»ng ÇiŠu lo
lắng và có hành động giúp các em cảm thấy an toàn và
bình tĩnh.
 tÕ ra bình tĩnh ÇÓi v§i s¿ lo l¡ng cûa các em.
 giữ lời giải thích phù hợp với diÍn ti‰n cûa s¿ viŒc:
o khªi đầu từ điểm bắt đầu của các em: hỏi
những gì các em Çã hiểu về những viŒc đã xảy
ra và n‡i lo lắng chính của các em là gì, mỗi em
sẽ có sự hiểu biết khác nhau và sẽ nhìn nh»ng gì
Çáng lo và Çáng s® ª những phần khác nhau.
o TrÈ nhỏ hÖn cÀn thông tin đơn giản, thực tế với
sự đảm bảo an toàn.
o TrÈ lớn hơn sẽ có thẩm định của riêng mình, và
nh»ng ngÜ©i thương yêu, s¿ an toàn. Các em có
thể cần s¿ giúp Ç« Ç‹ tách biệt th¿c t‰ v§i s¿
tưởng tÜ®ng, xua tan Çi những tin đồn.
 giảm tiếp xúc với các phương tiện truyền thông và các
cuộc hội thoại gây phiền nhiễu và không phù hợp với
lứa tuổi.
 theo dõi trạng thái cảm xúc của trẻ:
o thay đổi hành vi, æn uÓng không ngon và giấc
ngủ không yên có thể là bi‹u hiŒn mÙc Ç¶ lo âu
ho¥c rÓi loån ª trẻ nhÕ.
o trẻ nhỏ thường bi‹u hiŒn sự lo lắng thông qua s¿
đau nhức cơ thể.

Paul Busuttil - Hiệu trưởng
Ngày Quan Tr†ng
Ngày

S¿ kiŒn

L§p

22 tháng Ba

L§p 6

18, 19,20 &
22 tháng Ba
26,27 & 28
tháng Ba
29 tháng Ba

Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi
trÜ©ng khác
Phòng khám khám ræng lÜu
Ç¶ng - Teeth on Wheel
L§p h†c Di Ç¶ng vŠ ñ©i sÓng
Life Ed Van
H†c sinh ÇÜ®c nghÌ

3 tháng TÜ

S° xÓ LÍ Phøc sinh

5 tháng TÜ

Ngày cuÓi H†c kÿ 1

Toàn trÜ©ng
Toàn trÜ©ng
Toàn trÜ©ng
ChÃm dÙt
1.30 chiŠu

Tin ThÜ sÓ 04 - 22/03/2019

