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No 6/22                                  29 March 2022  

 

Dear Parents and Carers, 

Re: School  Closure this Friday 1 APRIL  

Earlier today a significant water leak was detected in the school which is streaming water into drains and onto the 

children’s playing surface in the central courtyard.  The source of the leak is yet to be determined. I was advised 

this afternoon that urgent works are required to rectify the leak which will require a significant amount of 

excavation to the playground.    

 

All water and connected fire services to the site will need to be shut off for a period of up to 48 hours while the 

works take place.   The school cannot open under these conditions. Unfortunately the leak will only get worse in 

the coming days and the rectification work cannot be put off until the holidays. 

 

Therefore, the school will be closed on Friday, 1 April.  No children or staff will be able to attend the school site 

on this day.  

 

I have been in consultation with John Mills, Regional General Manager Northern Region for Melbourne Archdiocese 

Catholic Schools (MACS), who concurs with this decision.  

Learning at Home Activities for Friday 

Work will be provided to the children to complete on Friday.  Your child’s Home Group Teacher will provide four 

learning tasks to be completed independently at home.  The children will bring these activities home with them on 

Thursday afternoon. 

 

Please note that there will be no online learning, class meets or any online support offered to the children on this 

day.   

 

Before and After School Care 

Before and after school care is also unable to operate on Friday and will therefore be closed.  As the school site 

cannot be used, there is no alternate service available. 

 

The school closure this Friday is an untimely and unwanted disruption to us all and one that cannot be avoided.  I 

thank you in advance for your patience and cooperation.  

 

Your Sincerely, 

 

 

PAUL SEDUNARY 

Principal 

  
 Special Community Bulletin  
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No 6/22          

 2022 آذار 29

 

 أولياء األمور و مقدمي ألرعاية ، أألعزاء 

 

 نيسان  1إغالق المدرسة يوم الجمعة  : لموضوع أ

 

وعلى سطح  ) ألمجاري(  ، تم اكتشاف تسرب كبير للمياه في المدرسة وهو تدفق المياه إلى المصارف أألمس في وقت سابق 

أن هناك حاجة ألعمال  ألبارحة. لم يتم تحديد مصدر التسرب بعد. علمت بعد ظهر ألساحة ألمركزية لعب األطفال في 

 .لملعبالذي سيتطلب قدًرا كبيًرا من الحفريات في اتصليح ألعطل لعاجلة )تصليحات( 

 

ساعة أثناء تنفيذ األعمال. ال يمكن فتح  48سيتعين إغالق جميع خدمات المياه والحرائق المتصلة بالموقع لمدة تصل إلى 

المدرسة في ظل هذه الظروف. لسوء الحظ ، سوف يزداد التسرب سوًءا في األيام القادمة وال يمكن تأجيل أعمال التصحيح حتى 

 .األعياد

 

من حضور موقع المدرسة في هذا بامكان أألطفال او ألكادر التعليمي ليس . نيسان 1ق المدرسة يوم الجمعة لذلك ، سيتم إغال

 .اليوم

، الذي  (MACS) الكاثوليكية أبرشية ملبورنلقد قمت بالتشاور مع جون ميلز ، المدير العام اإلقليمي للمنطقة الشمالية لمدارس 

 .افق على هذا القرارو

 

 نيسان 1 ليوم الجمعةألتعلم في ألبيت أنشطة 

 

أربع مهام تعليمية ليتم إكمالها بشكل مستقل في  معلم صف طفلك لألطفال إلكماله يوم الجمعة. سيوفر  منزلي  واجب  سيتم توفير

 عند أنتهاء ألمدرسة .  األطفال هذه األنشطة معهم إلى المنزل بعد ظهر يوم الخميسسيجلب المنزل. 

 

 .أو أي دعم عبر اإلنترنت يتم تقديمه لألطفال في هذا اليومأو لقاءات أنه لن يكون هناك تعليم عبر اإلنترنت  مالحظةيرجى 

 

 قبل وبعد رعاية المدرسةبرنامج 

. نظًرا ألنه ال يمكن استخدام أيًضا على العمل يوم الجمعة ، وبالتالي سيتم إغالقه الرعاية قبل المدرسة وبعدها غير قادربرنامج 

 .موقع المدرسة ، فال توجد خدمة بديلة متاحة

 

إغالق المدرسة يوم الجمعة هو اضطراب سابق ألوانه وغير مرغوب فيه لنا جميعًا وال يمكن تجنبه. أشكرك مقدًما على سعة  إن

 .صدرك وتعاونك

 

 تحيات مع 

 سيدينيري بول 

 ألمدرسة مدير 

  
 

مدرسية خاصةنشرة   
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