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Училишен совет 2021 година
Како што сте свесни, неодамна повикав за номинации за нашиот училишен совет во 2021
година. Сега можам да објавам дека добивме 2 номинации за нашиот Училишен совет
во 2021 година, што значи дека не треба да одржуваме избори оваа година. Ви
благодариме на Brooke Thomas за преименувањето и големото добредојде на Sasha
Planinic, кој оваа година ќе се приклучи на нашиот училишен совет како нов член. Со
нетрпение очекувам да работам со нашиот училишен совет за да обезбедиме уште една
просперитетна и успешна година за Kororoit Creek Primary School.

Влегување во училишните терени за време на училишниот ден
Сите возрасни кои влегуваат во училишните простории пред 03.05 часот МОРА да се
пријават во канцеларијата. Можеби сте забележале нови знаци на училишните порти во
врска со посетителите и родителите кои влегуваат во училишните простории пред 3.05
часот. Ги замолувам родителите да се придржуваат кон ова за да ја осигурат
безбедноста на сите наши ученици и ве прашувам дали имате баби и дедовци и сл., Кои
го собираат вашето дете, проверете дали се свесни за тоа.
Постојат неколку причини зошто е важно:
• Времето за учење на учениците продолжува до ellвончето во 3.15 часот попладне и ако
има многу родители кои се собираат надвор, а помалите браќа и сестри играат на
игралиште, ова може да им го одвлече вниманието на учениците и може да го прекине
нивното време на учење.
• Бидејќи учениците сè уште се во последниот час на учење за тој ден, тие можат да пешачат од и до
тоалетите или до канцеларијата итн. Тие треба да се чувствуваат безбедно за да го сторат тоа во своето
училиште и со многу возрасни во дворот, може да го отежни ова.
• Во никој случај родителите или браќата и сестрите не смеат да користат тоалети за ученици. Ако сте на
училиште, а вие или вашето дете треба да користите тоалет, мора да се пријавите во канцеларијата и да
побарате да ги користите објектите во администрацијата. Се надевам дека можете да цените дека ова е за
безбедноста на сите наши студенти. Додека учениците одат и одат од тоалетите самостојно за време на
учењето, тие треба да се чувствуваат безбедно и пријатно кога го прават тоа.
Ако пристигнете рано за да го соберете вашето дете, ве молиме или почекајте во вашиот автомобил или
има прекрасен парк преку патот во кој малите деца можат да играат до соодветното време да дојдат во
училиште. Ви благодарам за соработката во оваа област и за поддршката на безбедноста на сите наши
студенти.
Рутини во училницата
Потсетување дека музиката во 8.50 часот е време кога децата доаѓаат во нашите училници за да можат да
ги организираат работите што им се потребни за тој ден. За да ја промовирате независноста и еластичноста,
ве молиме охрабрете го вашето дете да носи сопствена торба во училницата и да ја распакува сама. Нашето
време за учење започнува во 9.00 часот наутро секој работен ден, ве молиме, осигурете се дека сте се
простиле од вашето дете и дали сте излегле од училницата во овој момент. Наставниците во училницата се
на располагање да разговараат за какви било проблеми што може да ги имате пред и по училиште,
правејќи директно време со нив.
Важноста на присуството на училиште и да се биде на време за на училиште
Запомнете дека посетеноста е клучна за успехот на децата во училиште. Кога децата имаат слободни
денови, со текот на времето ова може да се додаде и да придонесе за пропуштање на значително учење на
час. На крајот од овој билтен, вклучив неколку важни информации од DЕТ, за што би ги охрабрил сите да
читате и да бидете свесни за нив.
Децата кои пристигнуваат доцна на училиште, по официјалниот почеток на денот (9.00 часот наутро), мора
да влезат во училиштето преку предната канцеларија каде ќе бидат обележани на Compass како доцна
пристигнување. Ако се без придружба, родителите ќе добијат следен телефонски повик или смс.
Необјаснетите отсуства ќе бидат проследени со телефонски повик по 10.00 часот. Запомнете, можете сами
да внесете детали за отсуството на Compass, ова ќе ви помогне да го информирате наставникот на вашето
дете. Внесете отсуства до 10.00 часот за да избегнете повици за следење. Ако знаете дека вашето дете ќе
отсуствува однапред (празници или лекарски состаноци), ве молиме внесете датуми во Compass пред
датумот на отсуство. Ви благодариме за вашата постојана поддршка.
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Ви ги претставуваме… нашите класни капетани и група за зајакнување на студентите
Нашите капетани од класа 1 семестар беа објавени на училишно собрание оваа недела. За жал, поради
сегашните околности, родителите не беа во можност да присуствуваат, сепак, направивме многу
фотографии за да го овековечиме моментот. Нашите капетани на класа, исто така, ќе ја формираат нашата
„Група за зајакнување на студентите“ и ќе го имаат првиот состанок во наредните недели, каде што ќе
разговараат и ќе ги распакуваат своите улоги и одговорности. Водечките наставници Aaron Wood и
Stephanie Leonard тесно ќе соработуваат со нашата нова „Група за зајакнување на учениците“ оваа година.
Агендата за овие состаноци ќе биде зафатена и ќе вклучува различни теми, вклучително и повратни
информации, собирање податоци и иницијативи што можат да бидат воведени низ училиштето. Капитените
на класите ќе бидат важен глас за нивните врсници. Беше одлично да се види нивната возбуда кога го
слушнаа соопштението и со нетрпение очекувам да работам со нив оваа година.
Честитки за сите наши капетани од класа семестар 1 - знаеме дека ќе го правите KCPS горд!

H07
H08
H10
H11
H12
H13

H25
H26
H27
H28
H29
H54
H55

Connor & Sophia
Zara & Viraat
Avni & Sofia
Pearl & Mary
Alexi & Dua
Mia & William

Prisha & Samuel
Izaak & Tammin
Lara & Sanjana
Aria & Angelo
Lana & Chenglin
Amelia & Zeyad
Rida & Zack

H56
H38
H39
H40
H41
H42
H43

H14
H15
H16
H17
H18
H19

Sara & Ethan
Aaliyah & Ahmad
Cassie & Elissa
Myrah & Dewan
Marcus & Juliette
Elias & Rayyan

Rafael & Shania
Mila-Rose & Abdullah
Emily & Adrian
Keely & Miguelle
Kayla & Isabelle
Aidan & Krista
Jaxon & Chloe

H44
H45
H46
H30
H31
H32
H33

H20
H21
H22
H23
H24

Ella & Ayanna
Ava & Luke
Bailey & Anastasia
Oliver & Elisha
Ayden & Sayeda-Eshaal

Bhaavana & Tia
Alex & Prakasha
Sienna & Daniel
Dastan & Isabella
Aaron & Sienna
Lawson & Maham
Noah & Chloe

H34
H35
H36
H37

Kayden & Ivy
Alexander & Taylor
Lucas & Leticia
Sithuli & Nathanyl

KCPS има нулта толеранција за каква било форма на злоупотреба на деца

Домашна работа
Оваа година допрва треба да ги започнеме домашните задачи затоа што ќе направиме мали промени.
Бидете во тек во текот на следните неколку дена бидејќи некои информации ќе бидат споделени на
Compass за домашните задачи во 2021 година во KCPS.
Фотографии од училиште во 2021 година
Годишните училишни фотографии ќе бидат направени од Arthur Reed Photos во вторник на 16-ти и среда на
17-ти март 2021 година. Оваа година, сите семејни фотографии ќе бидат направени во среда, на 24 март.
Нема потреба да враќате какви било обрасци или пари на училиште.
Единствени кодови на слики ќе бидат издадени на сите студенти пред денот на фотографијата, така што
семејствата ќе можат да се регистрираат на Интернет за да гледаат слики кога ќе станат достапни на вебпродавницата. Регистрацијата е едноставна, само следете ги 3-те едноставни чекори на персонализираниот
флаер на вашето дете откако ќе го добиете и запомнете да ги додадете кодовите за сите ваши деца што
одат во ова училиште. Дури и ако сте се регистрирале минатата година, важно е да го сторите тоа и оваа
година користејќи го кодот за слика 2021 на вашето дете за да ги поврзете неговите слики за тековната
година со вашите детали за контакт. Кога сликите се подготвени за прегледување и во веб-продавницата,
сите родители што се регистрирале ќе бидат известени со текст и е-пошта.
Откако ќе се регистрирате, почекајте известување дека сликите од 2021 година се на Интернет за да ги
видите пред да купите.

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ
4 март – Крос-кантри карневал од одделение 3-6
8 март – Labour Day Државен празник. Учениците не одат на училиште
1 Април – Последен ден на мандат 1
Ве молиме, проверете ја нашата веб-страница за датумите на кампот, тековните
распореди за специјалистички / пливачки и известувања за заедницата
http://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/#all

Прошетка до потсетник за училишен автобус
Би сакале да им се заблагодариме на сите студенти кои учествуваат во ‘Прошетка до
училишен автобус’. Ние темелно уживаме да запознаваме многу повеќе пријателски луѓе од
нашата заедница KCPS. 'Прошетка до училишен автобус' е можност учениците да го
започнат денот со своите врсници додека вежбаат непосредно пред да започне училишниот
ден. Дополнително, знаеме дека го намалува сообраќајот во петок наутро околу
училиштето. Би било фантастично повеќе ученици да ни се придружат додека одиме кон
училиште. Формуларите за дозволи може да се подигнат од канцеларијата и ќе бидат
достапни во петок наутро од точката за подигање покрај Inglewood Drive во 8.25 часот
наутро. Се надевам дека ќе видам некои нови лица таму.
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СЕКОЈ ДЕН Е ВАORTНО
ДОЈДЕ НА УЧИЛИШТЕ СЕКОЈ ДЕН
Одење на училиште секој ден е единствениот најважен дел од образованието на вашето дете. Студентите
учат нови работи на училиште секој ден - тоа што не одат на училиште ги остава зад себе.
УЧИЛИШТЕТО Е ПОДОБРО КОГА ТВОТО ДЕТЕ ОДИ
Зошто е важно
Сите ние сакаме нашите студенти да добијат одлично образование, а градежните блокови за одлично
образование започнуваат со тоа што учениците доаѓаат на училиште секој ден.
Ако учениците редовно го пропуштаат училиштето, тие пропуштаат да ги научат основните вештини што ќе
ги подготват за успех во подоцнежните години на училиште.
Нема безбеден број денови за пропуштање на училиште - секој ден што го пропушта ученик ги става зад
себе и може да влијае на нивните образовни резултати.
Секој пропуштен ден е поврзан со постепено пониско достигнување во бројноста, пишувањето и читањето.
Да се биде рано
Моделите на посетеност се воспоставуваат рано - дете кое редовно недостасува денови во градинка или
во раните години на училиште, честопати ќе продолжи да ја пропушта наставата во подоцнежните години и
ќе добие пониски резултати од тестовите од нивните соученици.
Од витално значење е учениците да одат на училиште секој ден - дури и во раните години на основно
училиште.
ВО VICTORIA УЧИЛИШТЕТО Е ЗАДОЛИТЕЛНО ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ЛОГОДИ 6 - 17 ГОДИНИ
Отсуства на студенти
Главните причини за отсуство се:
Болест - Секогаш има моменти кога учениците треба да го пропуштат училиштето, како на пример кога се
болни. Од витално значење е да се отсутни само во деновите кога се навистина болни, а развојот на добри
начини на спиење, јадењето добро и редовно вежбање може да направи голема разлика.
Семејни празници - од витално значење е празниците да бидат планирани за време на училишни одмори,
каде што е можно, а не за време на мандатот. Ако планирате да одите на одмор за време на мандатот,
проверете дали однапред разговарате со училиштето на вашето дете и работете со нив за да развиете
план за учење на отсуство.
„Слободен ден“ - Размислете двапати пред да му дозволите на вашето дете да има „слободен ден“ бидејќи
може да заостане зад своите соученици - секој ден се смета.
Прескокнување на училиште - ова е кога учениците избираат да не одат на училиште без дозвола на
нивниот родител. Може да има многу причини за ова. Најдобар начин да се реши ова е училиштата и
родителите да работат заедно.
Одбивање на училиште - децата што одбиваат училиште ќе доживеат значителен емоционален
вознемиреност не само кога одат на училиште, туку и помислата на одење на училиште; може да
отсуствуваат од училиште со недели, па дури и со месеци одеднаш. Одбивањето во училиште се разликува
од заобиколување бидејќи децата обично остануваат дома со знаење на родителите и покрај сите нивни
напори да го охрабрат своето дете да оди на училиште. Погледнете: My child or teenager has anxiety
Ако вашето дете е отсутно

Ако од која било причина вашето дете мора да го пропушти училиштето, постојат работи што можете да ги
направите со вашето училиште за да се осигурате дека нема да заостанат:
 Информирајте го училиштето
 Зборувајте со наставникот во училница на вашето дете и дознајте каква работа треба да направат за да
продолжат со тоа.
 Развијте план за учење на отсуство со вашиот учител и осигурете се дека вашето дете го комплетира
планот.
Запомнете, секој ден е важен. Ако вашето дете мора да го пропушти училиштето, разговарајте со вашиот
наставник во училницата што е можно порано.
Отворено комуницирање со училиштето на вашето дете за сите отсуства е добар начин да се спречи
ескалацијата на проблемите со присуството на службеник за присуство на училиште. Службеник за
присуство на училиште е регионален директор на Одделот за образование и обука кој има овластување да
ги следи прашањата за присуство. Хроничните или тековните проблеми со присуството што се ескалираат
може да доведат до издавање на Известување за повреда на родителите / родителите.
Ако имате проблеми со посетеност со вашето дете, ве молиме известете го наставникот во училницата за
да можеме да работиме заедно за да го однесеме вашето дете на училиште секој ден.
Совети до родителите за учениците кои одат на училиште
 Училиштата сакаат да работат во партнерство со родители - постапувајте рано ако имате било какви
проблеми, контактирајте го училиштето на вашето дете и барајќи совет и поддршка
 Запомнете дека секој ден е важен
 Нема безбеден број на денови за пропуштање на училиште - секој ден што еден ученик го пропушта ги
става зад себе и може да влијае на нивните образовни резултати и нивната социјална поврзаност
 Разговарајте позитивно за училиштето и важноста да посетувате секој ден
 Добра идеја е отворена и брза комуникација со училиштето на вашето дете за сите отсуства
 Избегнувајте закажување на рутински медицински и стоматолошки состаноци за време на училишниот
ден или планирање семеен одмор за време на мандатот
 Побарајте помош од вашето училиште ако сте загрижени за присуството и благосостојбата на вашето
дете. Училиштата сакаат да работат во партнерство со родители за поддршка на присуството и
благосостојбата на учениците.
Понатамошна информација
За повеќе информации и ресурси за да помогнете во решавањето на проблемите со присуството, посетете:
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/studentmanagement/attendance/Pages/improveattendance.aspx
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