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Our Lenten Journey…..
The season of Lent is an opportunity to take stock of how we are living our lives and reflect on what our priorities
are.
We are asked to make prayer, fasting and providing for the most vulnerable in our communities areas of focus
during the Lenten season. Matthew’s gospel helps us to reflect on how we pray.

Loving God,
As the forty days of Lent progress
guide us in your loving compassionate ways.
Help us these last days of Lent to make room for you, in our
days, in our minds and in our hearts.
May we, like the disciples so many years ago, go to our ‘private
room’ - the still, silent part of ourselves - and wait humbly and
quietly in prayer, until we hear your voice.
We ask this prayer through Christ our Lord,
Amen.
FROM THE PRINCIPAL
Dear Parents and Carers,
Oh my goodness, term one is about to end! Where has the time gone?? It’s definitely been a busy term and I would
like to extend my thanks to all families for your support and engagement during the past term. We are getting
closer to getting back to ‘normal’ and I hope that during the months ahead we will once again be able to mix more
freely.
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Included with this bulletin is a calendar of events planned for term 2. Please note that while every effort will be
made to keep to these dates, circumstances may mean we will need to make changes.
The Victorian Government has announced that it is extending the rapid antigen test (RAT) screening program for
the first four weeks of Term 2. The screening recommendations will remain the same next term for students and
staff in primary and secondary schools – recommended to test at home twice a week.

A highlight for me this term has been the way in which our wonderfully energetic Foundation children have
commenced their first year of school. They have embraced their learning with joy, curiosity and a sense of fun!

Sacrament of Penance
On Tuesday evening the following children received the Sacrament of Penance (reconciliation) for the first time.

✝ Anna
Maria

✝ Ronan

✝ Harmony ✝ Oneil

✝ Ashton

✝ Avah

✝ Naderyan ✝ Chanel

✝ Michelli

✝ Nevaeh

✝
Rosemary

✝ Cristiano

✝ Stavro

✝ Jason

✝ Karmen

✝ Onanina

✝ Jamie

✝ Angelina ✝ George

✝ Helena

"Let us not grow tired of asking for forgiveness in the sacrament of penance and
reconciliation, knowing that God never tires of forgiving.”
(Pope Francis, Lenten Message, 2022)

It was a beautiful evening and many thanks to Fr. George and Fr. Thuan who presided over the liturgy.

Learning to Lead
This week our Year 6s received their ‘Jacket of Choices’. In most school’s this is referred to as the Year 6 jacket, but
at Good Samaritan we place much more emphasis on what the jacket represents. The children’s jacket is a symbol
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of their leadership role within the school and the responsibility they each have to be a role model for the children
in all other grades.
Leadership, we explain to the children, is a function of the choices we make every day. How we speak and how we
act towards and with others reflects the choices we make. Our choices reflect the type of person we want to be.
Each day when the children put on their jacket we want them to pause, reflect and ask themselves:
‘What sort of leader will I be today?’

As student leaders within our school community we expect and encourage all the Year 6 children to:
Be trustworthy - do and say the right thing
Be Courageous - stand up for what is right
Be Positive - people need to believe in you
Be Just - care for and include everyone
Try Your Best - show people your best self
Be Friendly - make everyone feel welcome and included
Show the way - be the example for everyone to follow
I have every confidence that our amazing Year 6 children will be great role models throughout the year. With Christ
as the perfect model of leadership, they will continue to be challenged, continue to grow in relationship with those
around them and continue to flourish.
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Take Care Over the Holidays
As we approach the school holidays, it is timely to stock up on rapid antigen tests (RATS) which
are available for free to all families. The holidays will likely see us mixing with more people and
more often than usual, therefore, increasing the risk of COVID transmission.
Rapid antigen tests are quick and accurate, particularly if you have symptoms or if you have been
in contact with someone who has COVID-19. Rapid antigen tests are a great tool for families to
use to keep safe and ensure COVID-19 cases are identified at the earliest possible time. Every
family can collect two boxes of RATs per child from Jericho Village - just follow the signs!

Simple steps to stay COVIDSafe over the School Holidays
1. Get vaccinated - get your booster
2. Wear a face mask when it’s required - unless you have a lawful exemption.
3. Stay 1.5 metres away from people you don’t live with.
4. Open doors and windows wherever possible and avoid poorly ventilated spaces.
5. Get tested and stay home if you feel unwell.
6. Practise good hygiene and wash or disinfect your hands often.

Congratulations and Thank You
I would like to acknowledge the tremendous efforts of our school staff during the past term. While every term is a
busy time, this term has been particularly challenging.
If staff members are looking particularly weary, it is because over the past ten weeks our staff group has been
significantly impacted by COVID related absences. This has led to frequent daily staff shortages throughout the
term. To manage this, many staff members have had to take on additional duties and responsibilities on top of
their usual role.
Victoria is currently experiencing a statewide teacher shortage - there are simply not enough teachers available to
fill advertised vacancies or provide casual replacement staff (emergency teachers). Our school has been, and will
continue to be, affected by this situation.
Thanks to the generosity of spirit and professionalism of the school staff we have, and we will continue to, ensure
classes and the children’s learning programs are not disrupted.

Happy Easter
As we prepare to enter the Easter period, the centre of our liturgical year, I hope that for you and your family it
will be a time full of Christ’s blessings and an opportunity for prayer and renewal.
To you and your family I wish you a blessed and Holy Easter.
God Bless,
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PAUL SEDUNARY
Principal

Reminder: The children do not attend school this Friday - it is a pupil free day.
The children finish term 1 at 3.15pm on Thursday.
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SCHOOL NEWS
Term 2 Learning Conversations
The Learning Conversations will be held during week 1 and week 2 of next term on:
1. Tuesday, 26 April, from 2.00pm to 7.00pm; and on
2. Wednesday, 4 May, from 2.00pm to 7.00pm.
Children will be dismissed at 1.15pm on both these days.
So as to minimise disruption for families After School Care on–site supervision will be available for children.
Please ensure your child is registered for after School Care by contacting Julie Broadbent on 0428 782 293.
As we have previously done, bookings are made online. Please do not hesitate to contact the School Office should
you have any questions or require assistance in making a booking.

What happens?

How do I book?

● Parents and child attend.

● Book your appointment for each child on line at
www.schoolinterviews.com.au

● Interpreters available upon request

● The booking code is: 2rb9p

● Each conversation will take 15-20 minutes.
● Focus is on your child’s learning & progress.
● Child, parent and teacher make commitments to work
together to support future learning.

● Have this information ready when booking: your email
address, mobile number, your name, your child’s full
name, year level including homeroom colour and the
name of the home group teacher.

When and where?

● If you need an interpreter, click on the dropdown box;
interpreter required.

Tuesday, 26 April

● Bookings can also be made by calling the school office

● Children dismissed from school at 1.15pm.

on 9308 6177.

● Learning conversations held from 2.00pm to 7:00pm in
your child’s home group.

● On-line bookings will open on Friday ,1 April at 10.00am
● On-line bookings will close on Monday, 2nd May at
9.00am

Wednesday, 4 May
●

Children dismissed from school at 1.15pm.

●

Learning conversations held from 2.00pm to
7:00pm in your child’s home group.

In preparation for the Learning Conversations please
think about questions you might like to ask or things
you would like to discuss with your child’s teacher.

Please Note: After School Care is available on both
days commencing at 1.15pm.
On the evening of your child’s Learning Conversation you may be asked to provide evidence of vaccination upon
entry to the school.
In Victorian Catholic schools, parents, carers and other adult visitors who enter school buildings must be able to
show evidence of two doses of covid-19 vaccine or have a valid exemption.
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2023 Foundation Enrolments Now Open
Enrolments are now being taken for the 2023 Foundation (Prep) classes.
To be eligible for enrolment in Foundation in 2023 your child must turn 5
years of age by 30th APRIL 2023
It is important that you submit your enrolment form by no later than
Thursday, 23 June - the end of term 2.
Once you have submitted the enrolment form we will contact you to set up
a pre-enrolment conversation. This usually takes about 45 minutes and is a
great way to start building a relationship with your child and family. You will
need to bring your child to this conversation - after all it’s all about the kids!
Please note that families are charged a $50.00 enrolment fee payable at
the time of lodging your child’s enrolment form. The enrolment fee
contributes to the costs associated with conducting our comprehensive
2023 foundation orientation program.

The 2022 Family Handbook is now available. It has been published on
Skoolbag and is also available on our school website
(https://www.gsroxburghpark.catholic.edu.au ).
Print copies are also available on request from the School Office.

The Library is OPEN for returns and borrowing from 8:30 - 8:45
am each morning before school, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday and Friday.
In the morning, students need to take their school bag to their homeroom and obtain a Library Pass from their
Homeroom Teacher before coming to the Library.
The Library is also OPEN for returns and borrowing in the afternoons from 3:15-3:30 pm Monday, Tuesday,
Wednesday and Thursday.
If a book is damaged or lost please be sure to contact me about this.
We regularly add resources to our library.
If you are interested in assisting with book processing and other tasks please get in contact with me.
Thank you for your support. Kind regards,

Naomi

email: nmarron@gsroxburghpark.catholic.edu.au
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Term 2 Calendar

Start of Term: Tuesday, 26 April
Term Dates

End of Term: Thursday, 23 June

●
Learning
Conversations

Tuesday, 26 April: Celebration of Learning Conversations 2.00pm – 7.00pm
(NOTE: children finish school at 1.30pm on this day)

●

Wednesday, 4 May: Celebration of Learning Conversations 2.00pm – 7.00pm
(NOTE: children finish school at 1.30pm on this day)

THe children do not attend school on the following days:
Pupil Free Days

●

Friday 27th May

●

Friday, 24 June

The school is closed on the following days:
Monday, 25 April (ANZAC DAY)

Public Holidays

Monday, 13 June (Queen’s Birthday)

First Eucharist
Sacramental
Program

Community Events

●

Tuesday, 10 May: 6.30pm - 8.00pm Family Workshop 1

●

Weekend of 21st & 22nd May: Sign up and Presentation weekend

●

Tuesday, 24 May: 6.30pm - 8.00pm Family Workshop 2

●

Saturday, 4 June: 11.30am Celebration of First Eucharist

●

Wednesday 4th May, 2022 7.00pm: 2023 Foundation Enrolment Information
Session

●

Thursday 5th May, 2022 9.30am: 2023 Foundation Enrolment Information Session

●

Friday, 6 May: Mothers’ Day Celebration*

●

Tuesday, 24 May: Community Conversations - Catholic Identity*
*Further details about these events will be communicated closer to the dates.

NAPLAN Testing
Years 3 and 5

Each year children in Years 3 and 5 participate in the national assessment program
NAPLAN. It is important to remember that NAPLAN is not about passing or failing, but
about assessing learning progress.
This year the NAPLAN testing period will commence on Tuesday, 10 May and conclude
on Friday, 20 May.
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ألنشرة ألمدرسية
رحلة صومنا الكبير
ان موسم الصوم الكبير هو فرصة لتقييم كيف نعيش حياتنا والتفكير في أولوياتنا
ويطلب منا باستخدام الصوم والصالة لتقديم المساعدات لألشخاص األكثر ضعفا" في مجتمعاتنا المحيطة بنا .وانجيل القديس متى يساعدنا
.على التأمل في كيفية الصالة

وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك ،وصل إلى أبيك الذي في الخفاء.
فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك عالنية
االله المحب،
مع تقدم األربعين يو ًما من الصوم الكبير
أرشدنا طرقك لمعرفة الرحمة و المحبة
ساعدنا في هذه األيام األخيرة من الصوم الكبير إلفساح المجال لك ،في أيامنا و في أذهاننا وفي قلوبنا
ساعدنا ان نكون مثل تالميذك منذ سنوات عديدة ،أن نذهب إلى «غرفتنا الخاصة» وان نجلس بهدوء و
سكون مع أنفسنا  -وننتظر بتواضع وهدوء حتى نسمع صوتك
نسأل هذه الصالة من خالل المسيح ربنا،
آمين

رسالة من المدير
اعزائنا األهالي ومقدمي الرعاية،
يا إلهي ،الفصل األول على وشك االنتهاء! كيف انقضى الزمان ؟ ؟ لقد كان بالتأكيد فصال” حافال” باألحداث وأود أن أتقدم بالشكر لجميع
األسر على دعمكم ومشاركتكم خالل الفصل الماضي .نحن نقترب من العودة إلى «الحالة االعتيادية» أكثر واآمل أن نتمكن مرة أخرى
خالل األشهر المقبلة من االختالط بحرية أكثر ونرفق مع هذه النشرة جدول لالحداث المخطط لها .في الفصل الثاني سنستمر بطريقة
الفحص كما هو عليه حاليا” للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية في المدارس االبتدائية واالعدادية  -يتم الفحص مرتين في االسبوع في
البيت .
وقد كان هذا الفصل ،بالنسبة لي  ،الوقت التي بدأ بها أطفال الفاونديشن النشيطين بشكل رائع السنة األولى من دراستهم .لقد احتضنوا تعلمهم
بالفرح والفضول والشعور بالمرح!
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سر أألعتراف
نهنيء جميع ألطالب المذكورة أسمائهم أدناه و ألذين تلقوا سر أألعتراف في مساء ألثالثاء ألماضي و ألول مرة .

✝ Anna Maria

✝ Oneil

✝ Harmony

✝ Ronan

✝ Chanel

✝ Naderyan

✝ Avah

✝ Ashton

✝ Cristiano

✝ Rosemary

✝ Nevaeh

✝ Michelli

✝ Onanina

✝ Karmen

✝ Jason

✝ Stavro

✝ Helena

✝ George

✝ Angelina

✝ Jamie

".دعونا ال نتعب من طلب المغفرة في سر التوبة والمصالحة  ،عالمين أن هللا ال يتعب من الغفران"
)البابا فرانسيس  ،رسالة الصوم الكبير (2022 ،
كانت أمسية جميلة والشكر الجزيل لألب جورج واألب ثوان الذي ترأس القداس.

نتعلم لكي نصبح قادة
في هذا األسبوع  ،حصل طالب ألصف ألسادس على "سترة االختيارات" .يشار إلى هذا في معظم المدارس باسم سترة الصف السادس ،
كثيرا على ما يمثله الجاكيت .سترة األطفال هي رمز لدورهم القيادي داخل المدرسة والمسؤولية التي
ولكن في مدرسة كودسامرتن نركز ً
يتحملها كل منهم ليكون نموذ ًجا يحتذى به لألطفال في جميع الصفوف األخرى.
القيادة  ،كما نشرح لألطفال  ،هي إحدى وظائف الخيارات التي نتخذها كل يوم .كيف نتحدث وكيف نتصرف تجاه ومع اآلخرين يعكس
الخيارات التي نتخذها .تعكس اختياراتنا نوع الشخص الذي نريده.
في كل يوم عندما يرتدي األطفال سترتهم نريدهم أن يتوقفوا ويتأملوا ويسألوا أنفسهم:
"أي نوع من القادة سأكون اليوم؟"
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term. To manage this, many staff members have had to take on additional duties and responsibilities on top of
their usual role.

بصفتنا ألطالب القادة في مجتمعنا المدرسي  ،نتوقع ونشجع جميع أطفال الصف السادس على:
جديرا بالثقة  -افعل وقل الشيء الصحيح
كن
ً
كن شجاعًا  -دافع عن الصواب
كن إيجاب ًيا  -يحتاج الناس إلى اإليمان بك
كن عادالً  -اهتم بالجميع وأشملهم
جرب أفضل ما لديك  -أظهر للناس أفضل ما لديك
كن ودودًا  -اجعل الجميع يشعرون بالترحيب واالندماج
أظهر الطريق  -كن قدوة ليتبعها الجميع
لدي ثقة تامة في أن أطفالنا المذهلين في الصف السادس سيكونون قدوة عظيمة على مدار العام .مع المسيح كنموذج مثالي للقيادة ،
سيستمرون في التحدي  ،ويستمرون في النمو في العالقة مع من حولهم ويستمرون في االزدهار.

ألرجاء أألعتناء بنفسك خالل ألعطلة
مع اقترابنا من العطلة المدرسية  ،حان الوقت لتخزين اختبارات المستضدات السريعة ) (RATSالمتوفرة مجانًا
لجميع العائالت .من المحتمل أن تشهد ألعطلة اختال ً
طا مع المزيد من األشخاص وفي كثير من األحيان أكثر من
المعتاد  ،وبالتالي زيادة خطر انتقال الكوفيد .
تكون اختبارات المستضد السريع سريعة ودقيقة  ،خاصة إذا كانت لديك أعراض أو إذا كنت على اتصال بشخص
مصاب بكوفيد  .تعد اختبارات المستضد السريع أداة رائعة تستخدمها العائالت للحفاظ على سالمتها وضمان تحديد
حاالت كوفيد 19في أقرب وقت ممكن .يمكن لكل أسرة ألحصول على علبتين لكل طفل من قرية أريحا  -فقط اتبع
التعليمات !

خطوات بسيطة للبقاء آمن خالل اإلجازات المدرسية
 .1احصل على التطعيم  -احصل على جرعة معززة ( بوستير)
 .2ارت ِد قناعًا للوجه عندما يكون ذلك مطلوبًا  -ما لم يكن لديك إعفاء قانوني.
 .3ابق على بعد  1.5متر من األشخاص الذين ال تعيش معهم.
 .4افتح األبواب والنوافذ كلما أمكن ذلك وتجنب األماكن ذات التهوية الرديئة.
 .5اخضع للفحص والبقاء في المنزل إذا شعرت بتوعك.
كثيرا.
 .2مارس عادات صحية جيدة واغسل أو عقم يديك ً
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مبروك وشكرا
أود أن أنوه بالجهود الهائلة التي بذلها طاقم مدرستنا خالل الفصل الدراسي الماضي .في حين أن كل فصل دراسي هو وقت مزدحم  ،إال أن
صا.
هذا الفصل يمثل تحديًا خا ً
إ ذا كان الموظفون يبدون مرهقين بشكل خاص  ،فذلك ألنه على مدار األسابيع العشرة الماضية  ،تأثر فريقنا بشكل كبير بحاالت الغياب
المرتبطة بـ كوفيد .وقد أدى ذلك إلى حدوث نقص متكرر في عدد الموظفين يوميًا طوال فترة ألفصل أألول  .إلدارة هذا  ،كان على العديد
من الموظفين تولي واجبات ومسؤوليات إضافية باإلضافة إلى دورهم المعتاد.
تعاني فيكتوريا حاليًا من نقص في المعلمين على مستوى الوالية  -ببساطة ال يوجد عدد كافٍ من المعلمين متوفرين لملء الوظائف الشاغرة
المعلن عنها أو توفير موظفين بديلين غير رسميين (معلمو الطوارئ) .تأثرت مدرستنا وستظل متأثرة بهذا الوضع.
بفضل روح الكرم واالحتراف ألمهني لموظفي المدرسة لدينا  ،وسنواصل ذلك  ،لضمان عدم تعطيل الفصول الدراسية وبرامج تعلم
األطفال.

عيد قيامة سعيد
بينما نستعد لدخول فترة عيد الفصح  ،محور سنتنا الليتورجية  ،آمل أن يكون لك وألسرتك وقتًا مليئًا ببركات المسيح وفرصة للصالة
والتجديد.
أتمنى لكم ولعائلتكم عيد فصح مباركا ً ومقدسا ً.
مع تحيات
بول سيدينيري
مدير المدرسة

تذكير :اليوجد مدرسة لألطفال غدا الجمعة  -إنه يوم حر للتلميذ.
ينتهي األطفال الفصل األول اليوم الخميس في الساعة 3.15
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أخبار ألمدرسة
المحادثات التعليمية للفصل الثاني
يقام االحتفال بالمحادثات التعليمية خالل األسبوع األول والثاني من الفصل الدراسي القادم (الثاني) في يومي:
 .1الثالثاء  26 ،نيسان من الساعة  7:00 – 2:00مسا ًء
 .2األربعاء  4أيار من الساعة  7:00 – 2:00مسا ًء
ينتهي الدوام المدرسي في كال اليومين (أعاله) الساعة  1:15ظهرا ً.
ولتقليل التوتر الذي تتعرض له العائالت  ،يتوفر برنامج رعاية األطفال بعد المدرسة  .يرجى التأكد من تسجيل طفلك في رعاية ما بعد
المدرسة عن طريق االتصال بجولي برودبنت على .0428782293
وكما فعلنا سابقا  ،يتم الحجز عن طريق اإلنترنت .يرجى عدم التردد في االتصال بمكتب المدرسة إذا كان لديك أي أسئلة أو طلب المساعدة
في الحجز.
االحتفال بالمحادثات التعليمية
ماذا سيحدث ؟
متى وأين ؟







ضور الطالب واألهالي .
توفر المترجم حسب الطلب.
كل محادثة سوف تستغرق  20-15دقيقة.
التركيز على تقدم وإنجازات تعلم طفلك.
مناقشة نقاط القوة في تعلم طفلك .
التزام الطالب واالهالي والمعلمين بالعمل معا
التعلم في المستقبل.

الرجاء حجز الموعد في أحدى األيام التالية
الثالثاء  26نيسان
لدعم

كيف يتم حجز المواعيد ؟
● احجز موعدك على االنترنت على الموقع :
www.schoolinterviews.com.au
●رمز الحجز 2rb9p :
●جهز المعلومات التالية عند الحجز :عنوان بريدك اإللكتروني ،
ورقم هاتفك المحمول  ،واسمك  ،واسم طفلك بالكامل  ،والصف مع اللون ،
واسم معلم الصف.
●إذا كنت بحاجة إلى مترجم  ،ألرجاء بأألجابة  Yesمع ذكر أللغة .
●يمكن إجراء الحجوزات أيضًا عن طريق االتصال بمكتب المدرسة
على الرقم .9308 6177 :

●ينصرف الطالب من المدرسة في تمام الساعة  1:15بعد
الظهر .
●يتم إجراء المحادثات التعليمية من الساعة  2:00إلى 7:00
مسا ًء كل طفل في صفه .
أو
األربعاء  4أيار
●ينصرف الطالب من المدرسة في تمام الساعة  1:15بعد
الظهر .
●يتم إجراء المحادثات التعليمية من الساعة  2:00إلى 7:00
مسا ًء كل طفل في صفه
يرجى مالحظة :تتوفر رعاية ما بعد المدرسة في كال اليومين بد ًءا من الساعة
 1:15بعد الظهر .

●سيتم فتح الحجوزات عبر اإلنترنت يوم الجمعة  1نيسان الساعة
 10:00صباحا ً .
●سيتم إغالق الحجوزات عبر اإلنترنت يوم االثنين  2أيار عند 9:00
صباحا ً.

في مساء محادثة تعلم طفلك قد يطلب منك تقديم دليل على تلقيحك عند الدخول إلى المدرسة.
وفي المدارس الكاثوليكية الفيكتورية  ،يجب على اآلباء ومقدمي الرعاية وغيرهم من الزوار البالغين الذين يدخلون مباني المدارس أن
يكونوا قادرين على تقديم أدلة على جرعتين من اللقاح او أن يكون لديهم إعفاء ساري المفعول.

T: 9308 6177
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ألتسجيل لصفوف ألبريب (ألفونديشن) لعام 2023
التسجيل في صفوف الفاونديشن لعام  ٢٠٢٣مفتوح اآلن
لقد بدأنا بأخذ االستمارات للتقديم لصفوف الفاونديشن للعام القادم .2023
ولكي يكون طفلك مؤهال لاللتحاق بفونديشن  2023يجب أن يصبح عمر طفلك  5سنوات
 2023بحلول  30نيسان/أبريل
ومن المهم أن تقدم استمارة التسجيل في موعد أقصاه يوم الخميس  23 ،حزيران -نهاية
.الفصل الثاني
بكم إلجراء محادثة قبل التسجيل .عادة ما وبمجرد أن تقدموا استمارة التسجيل سنتصل
يستغرق هذا حوالي  45دقيقة وهي طريقة عظيمة لبدء بناء عالقة مع طفلك وعائلتك.
سوف تحتاج إلى جلب طفلك إلى هذه المحادثة  -وسنتحدث عن كل شيء متعلق باألطفال
ويرجى مالحظة أنه تتواجد رسوم التقديم والتسجيل قدرها  50دوالرا تدفع وقت تقديم
طفلك .ويسهم رسم التسجيل في التكاليف المرتبطة بتنفيذ برنامجنا استمارة وتسجيل
 2023.الفاونديشن لعام التوجيهي الشامل لصفوف

ان دليل االسرة لعام  ٢٠٢٢متاح االن Family Handbook .وتم نشره على موقع
السكول باك وهو أيضا" متوفر على موقع المدرسة :
)(https://www.gsroxburghpark.catholic.edu.au
.وتتوفر أيضا نسخ مطبوعة عند الطلب من مكتب المدرسة

المكتبة مفتوحة إلعادة الكتب أو استعارتها من الساعة صباحا كل يوم قبل 8:45
المدرسة إلى الساعة  .8:30في يوم األثنين والثالثاء واألربعاء والخميس والجمعه.
صباحا ،يحتاج الطالب إلى أخذ حقيبة مدرستهم إلى صفهم والحصول على حقيبة
المكتبة من معلمهم قبل المجيء إلى المكتبة
والمكتبة مفتوحة أيضا أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس من الساعة  . 3:30 - 3:15إذا تلف أو فقد كتاب يرجى التأكد من
االتصال بي حول هذا الموضوع
.نضيف بانتظام موارد إلى مكتبتنا
.إذا كنت مهتما بالمساعدة في معالجة الكتب والمهام األخرى ،فيرجى االتصال بي

.شكرا لك على دعمك
مع تحيات نايومي مارون

email: nmarron@gsroxburghpark.catholic.edu.au

T: 9308 6177
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تقويم الفصل الثاني
يبدآ الفصل الثاني :يوم الثالثاء  ٢٦نيسان
بداية ونهاية الفصل الثاني

ينتهي الفصل الثاني :الخميس  ٢٣حزيران

الفصل الثاني
الثالثاء  ٢٦نيسان محادثات تعليمية مع أولياء األمور من 2:00
األطفال من المدرسة الساعة  ) 1:30ظهرا

 – 00:7مساء (ينصرف

المحادثات التعليمية مع أولياء األمور

األربعاء  ٤أيار  4محادثات تعليمية مع أولياء األمور  – 00:7 ً ً 2:00مساء (ينصرف
األطفال من المدرسة الساعة  ً) 1:30ظهرا

ال يحضر الطالب إلى المدرسة في االيام التالية:
الجمعة  ٢٧ايار

ال يوجد دوام للطالب في هذه األيام

الجمعة  ٢٤حزيران
ال يوجد دوام مدرسي في األيام التالية :
االثنين  25أبريل  -يوم آنزاك
)االثنين  13حزيران  -عيد ميالد الملكة

●

يوم الثالثاء  ١٠أيار من الساعة  ٨:٠٠ -٦:٣٠مساء" الورشة األولى للعائلة للتناول االول

●

عطلة نهاية األسبوع لأليام  ٢١و  ٢٢أيار  :التسجيل والعرض

●

يوم الثالثاء  ٢٤أيار من الساعة  ٨:٠٠-٦:٣٠مساء" الورشة الثانية للعائلة للتناول االول

●

يوم السبت  ٤حزيران الساعة  ١١:٣٠االحتفال بسر القربان المقدس

العطل الرسمية

سر التناول األول

األربعاء  4أيار  ،الساعة  ٧:٠٠مساء”  :جلسة معلومات عن التسجيل في صفوف الفاونديشن
 ٢٠٢٣لسنة
الخميس  5أيار/مايو  2022الساعة  :٩:٣٠جلسة معلومات عن التسجيل في صفوف الفاونديشن
 ٢٠٢٣األحداث االجتماعية
* الجمعة  6أيار/مايو :االحتفال بعيد األمهات
* الثالثاء  24 ،أيار/مايو :محادثات مجتمعية  -الهوية الكاثوليكية
.مزيد من التفاصيل عن هذه األحداث سيتم إعالمكم بوقت أقرب إلى المواعيد *

كل عام  ،يشارك األطفال في الصفين الثالث والخامس في برنامج التقييم الوطني NAPLAN.
من المهم أن تتذكر أن  NAPLANال يتعلق بالنجاح أو الفشل  ،بل يتعلق بتقييم تقدم التعلم.

امتحان ال نابالن لصفوف الثالث والخامس

هذا العام  ،ستبدأ فترة اختبار  NAPLANيوم الثالثاء  10أيار وتنتهي يوم الجمعة  20ايار .

T: 9308 6177
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