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No 4/22                                  2 March 2022  

 

Gracious God,  

you call us to follow you and to be faithful 

disciples of Jesus.  

Give us the courage we need to live out your 

message through our words and actions.  

Help us to be examples of generosity, kindness 

and forgiveness, 

so that we may bring about your kingdom here on earth.  

We make our prayer through Christ, our Lord. Amen. 

 

FROM THE PRINCIPAL 

Dear Parents and Carers, 

I am very grateful for the great response to the use of rapid antigen tests (RAT) during these first two weeks of 

term.  This has helped a number of families identify positive cases in children very early and therefore get 

appropriate care.  This is helping to keep everyone safe and well. 

Details about the collection of the next round of rapid antigen tests are included with this bulletin in the ‘school 

News’ section. 

School COVIDSafe Settings Update 

The Victorian Government recently announced that existing COVIDSafe measures in schools and early childhood 

settings would continue until the end of Term 1.  

  
 Community Bulletin  

mailto:office@goodsam.catholic.edu.au
http://www.gsroxburghpark.catholic.edu.au/


 

 

E:  office@goodsam.catholic.edu.au      W: www.gsroxburghpark.catholic.edu.au      T: 9308 6177 

2 

Rapid Antigen Tests 

Rapid antigen tests (RATs) will continue to be used until the end of Term 1.  

The testing schedule will remain the same, with all primary school students and staff recommended to test at home 

twice a week. Ideally this is every Monday and Thursday morning before leaving home. 

I am aware that many families have either not collected the 

last round of testing kits or have chosen not to test their 

children. 

While the use of RATs remains voluntary, I strongly encourage 

you to keep doing this with your children. 

This testing has proved an important tool to help reduce the 

number of COVID-19 cases and ensure our school is as safe as 

possible.  

Please remember that you must report a COVID-positive result to the school by phone.  This is so that we can 

support students, record that they will be absent while in 7-day isolation, and let the rest of the school community 

know there has been a positive case onsite and that they should monitor for symptoms. 

We continue to provide rapid antigen test kits for every child.  There is no shortage of 

supply! 

Parents and Carers can collect rapid antigen test kits from Jericho Village on any school 

day between the hours of 8.30am and 4.00pm. 

Face Masks 

For the remainder of term 1, and unless a lawful exemption applies, face masks will also be required to be worn 

inside school buildings by: 

● children in years 3 - 6;  

● school staff; 

● parents, carers and family members; and 

● visitors and contractors. 

Your continued cooperation with both of these COVIDSafe arrangements is greatly appreciated. 

Pupil Free Days 2022 

This year we will hold pupil free days on the first two days of term 2 and term 3.  The dates are as follows: 

● Term 2:  Tuesday, 26 April and Wednesday, 27 April 

● Term 3: Monday, 11 July  and Tuesday, 12 July 

These dates are set aside for staff seminars during which times all staff will engage in professional learning directly 

related to their role. 

Village OHSC, our before and after school care provider, will offer families access to full day child care on these 

days. 
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I will provide more information about these days closer to the dates.  

Thank you Iman 

On behalf of the school community I want to extend a heartfelt thank you to Iman Shisho who leaves us after having 

served as our school crossing supervisor for the past 5 years. 

Rain, hail or shine Iman has stood at the school crossing keeping our community safe.  

I know that we will certainly miss Iman’s warm smile which greeted us all every morning and afternoon. 

Kind regards, 

 

PAUL SEDUNARY 

Principal 

 

SCHOOL NEWS 

Job Vacancy - Crossing Supervisor 

We are seeking to employ a school Crossing Supervisor to assist children and other 

pedestrians to safely cross the road in the main school car park.    

This is a part-time role.   

The Crossing Supervisor’s daily work hours are split across two time periods: 8.15 - 

9.15am and 2.30 - 4.00pm. 

 

To be eligible for this position applicants must demonstrate: 

● A friendly, helpful and courteous communication style.   

● Ability to work in a cooperative manner with children and adults, with the ability to be persuasive and 

assertive when necessary.   

● Ability to educate children and parents about safety at children’s crossings.   

● Ability to liaise with the school staff.   

● Ability to remain calm and in control in difficult circumstances.   

● Ability to deal appropriately with confrontation. 

● An ability to understand the relevant traffic laws. 

Applicants must be fit, alert and possess the physical and mental ability to react in an emergency. 

A valid Working with Children Check is a mandatory requirement. 

If you are interested in this position, please contact the School Office for a full role description and application form.   
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Applicants for this position must complete and submit the application form by no later 

than 4.00pm Friday, 11 March. 

School Uniform 

● During term 1 all children are required to wear the school hat while outdoors.  

● Please ensure that your child’s hat is clearly labelled with their name. 

● Hats can be purchased from the Uniform Shop or School Office. 

● Black school shoes are to be worn every day.   

● School shoes must be totally black in colour - they can not have any other visible colour . 

● Runners/sneakers can only be worn on the days the children have physical education or sport. 
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سيةألمدرألنشرة   
 2022 آذار 2

 رب،اي

 .إنك تدعونا لنتبعك وأن نكون تالميذ مخلصين ليسوع

  .امنحنا الشجاعة التي نحتاجها لكي نعيش رسالتك من خالل أقوالنا وأفعالنا

 ساعدنا لنكون قدوة في الكرم واللطف والمغفرة ،

 .حتى نأتي بملكوتك هنا على األرض

 نصلي من خالل المسيح ربنا. 

 .آمين

 من مدير ألمدرسة رسالة 

 أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

خالل هذين األسبوعين األولين من  (RAT) أنا ممتن جدًا لالستجابة الكبيرة الستخدام اختبارات المستضدات السريعة

في وقت مبكر جدًا وبالتالي  . وقد ساعد هذا عددًا من العائالت على تحديد الحاالت اإليجابية لدى األطفالالفصل 

 .الحصول على الرعاية المناسبة. هذا يساعد في الحفاظ على سالمة الجميع وبصحة جيدة

في هذه النشرة في قسم "أخبار التالية ريعة سالت المستضدافحص علب وجبة يم تسليتم تضمين تفاصيل حول 

 ."المدرسة

 لمدرسة حول السالمة من كوفيد اتحديث إعدادات 

الية فيكتوريا مؤخًرا أن التدابير اآلمنة الحالية لفيروس كورونا في المدارس وبيئات الطفولة المبكرة أعلنت حكومة و

 ستستمر حتى نهاية الفصل الدراسي األول

. 

 المستضد السريع فحص

  ألفصل أألول  تى نهايةح (RATs) سيستمر استخدام اختبارات المستضد السريع

ما هو ، مع توصية جميع طالب المدارس االبتدائية والموظفين بإجراء االختبار في كالقيام بالحص اوقات ستستمر 

 .المنزل مرتين في األسبوع. من الناحية المثالية ، يكون هذا صباح كل يوم اثنين وخميس قبل مغادرة المنزل

 .ت عدم اختبار أطفالهااالختبار أو اختارعلب األخيرة من الوجبة  تستلم العديد من العائالت إما لم أن أعلم 

 .طوعيًا ، فإنني أشجعك بشدة على االستمرار في فعل ذلك مع أطفالك RATs بينما يظل استخدام

 .والتأكد من أن مدرستنا آمنة قدر اإلمكان COVID-19 أثبت هذا االختبار أنه أداة مهمة للمساعدة في تقليل عدد حاالت
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عبر الهاتف. هذا حتى نتمكن من دعم الطالب ،  COVID يرجى تذكر أنه يجب عليك إبالغ المدرسة بنتيجة إيجابية

أيام ، وإعالم بقية المجتمع المدرسي بوجود حالة إيجابية في  7لمدة  ترة العزل وفوتسجيل أنهم سيكونون غائبين أثناء 

 .الموقع وأنه يجب عليهم مراقبة األعراض

 متوفرة لجميع ألعوائل وبدون نقص !علب لا .سريعة لكل طفلات ألمستضدأل فحص علبنواصل تقديم 

في أي   Jericho Village يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية جمع مجموعات اختبار المستضد السريع من قرية أريحا

 .مساءً  4.00صباًحا و  8.30يوم دراسي بين الساعة 

   )ألكمامة( أقنعة الوجه

استثناء قانوني ، سيُطلب أيًضا ارتداء أقنعة الوجه  ، وما لم يتم تطبيقأألول  خالل الفترة المتبقية من الفصل الدراسي

 :داخل مباني المدرسة من خالل

  لصفوف الثالث ، الرابع ، الخامس و السادسألطالب .  

  ألتعليمي الكادر 

  اآلباء ومقدمي الرعاية وأفراد األسرة 

  وجميع ألمقاولين و العمال . الزوار 

 . و ألالزمة الترتيبات اآلمنة  في جميعتعاونك المستمر كثيراُ نقدر 

 ألطالب عطلة 

الثالث وألثاني  اليومين األولين من الفصل الدراسي في   دوام مدرسياليوجد أو  عطلةسيكون لألطفال  في هذا العام ،

 :. التواريخ هي كما يلي

  نيسان .  27و  26 واألربعاءالفصل الثاني: الثالثاء 

  تموز .  12والثالثاء  تموز  11الفصل الثالث: اإلثنين 

 .ي التعلم المهني المرتبط مباشرة بدورهمهم فا جميعالموظفين التي يشارك خاللهألجتماع ذه التواريخ يتم تخصيص ه

 . خدمة ألرعاية في هذه أأليام ، مقدم الرعاية قبل وبعد المدرسة ،  موسسة فيليج اوشو  ستوفر

 الحقاً  مات حول هذه األيام المزيد من المعلوبسنعلمكم 

 للسيدة إيمان و تقدير شكر 

نيابة عن المجتمع المدرسي ، أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى إيمان شيشو التي تركتنا بعد أن عملت كمشرف على 

 .عبور المدرسة على مدار السنوات الخمس الماضية

 ألشمس الحارقة .  متحدية ألمطر و ألبرد وًن معنا آملى مجتوقفت إيمان عند معبر المدرسة للحفاظ ع

 .سنفتقد بالتأكيد ابتسامة إيمان الدافئة التي استقبلتنا كل صباح ومساء

 أطيب التحيات،

 المدرسة مدير  -سيدينيري بول 
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 خبار المدرسةأ

 مشرف عبور -وظيفة شاغرة 

نسعى لتوظيف مشرف عبور المدرسة لمساعدة األطفال والمشاة اآلخرين على عبور الطريق بأمان في موقف 

 .بالمدرسةالسيارات الرئيسي 

 .جزئي الوظيفة متوفرة بدوام هذه 

بعد  4.00 - 2.30صباًحا و  9.15 - 8.15يتم تقسيم ساعات العمل اليومية لمشرف العبور على فترتين زمنيتين: 

 .الظهر 

 :ليكون مؤهالً لهذا المنصب ، يجب على المتقدمين إثبات

 و مهذب في تعامله مع أآلخرين . وله حب المساعدة د ودو 

 ألطفال والبالغين ، مع القدرة على اإلقناع والحزم عند الضرورةالقدرة على العمل بطريقة تعاونية مع ا. 

 القدرة على توعية األطفال وأولياء األمور بالسالمة عند معابر األطفال. 

 القدرة على االتصال مع موظفي المدرسة. 

 القدرة على التزام الهدوء والسيطرة في الظروف الصعبة. 

  عند مواجهته لألخرين . القدرة على التعامل بشكل مناسب 

 المتبعة  القدرة على فهم قوانين المرور . 

 .ولديهم القدرة الجسدية والعقلية للرد في حاالت الطوارئ اللياقة والنباهةيجب أن يكون 

 .المفعول مطلبًا إلزاميًا ةالعمل مع األطفال ساريإجازة أمتالك 

 .، فيرجى االتصال بمكتب المدرسة للحصول على وصف الدور الكامل واستمارة الطلب الوظيفةبهذا إذا كنت مهتًما 

 .آذار  11مساًء يوم الجمعة  4.00يجب على المتقدمين لهذا المنصب إكمال وتقديم نموذج الطلب في موعد أقصاه 

 

 مدرسيألزي أل

 ة المدرسة أثناء التواجد في الهواء الطلقخالل الفصل الدراسي األول ، يُطلب من جميع األطفال ارتداء قبع. 

  ا.هضوح عليكتابة أسم طفلك و بويرجى التأكد من 

  أو مكتب المدرسة حانوت ألزي المدرسي يمكن شراء القبعات من. 

 يجب ارتداء أحذية مدرسية سوداء كل يوم. 

  أي لون مرئي آخرفال يمكن أن يكون لها  -يجب أن تكون األحذية المدرسية سوداء بالكامل. 

  لمخصصة للرياضة . الرياضية فقط في األيام ا أحذية يمكن ارتداء 
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