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  26 март 2021 година 
Отворени сесии за писменост на KCPS 
Беше толку прекрасно да ги поздравам родителите во училницата за сесии за писменост 
оваа недела. Од тоа што родителите се вклучија во „читање на глас“ со наставникот до 
играње различни игри за описменување, беше прекрасно да ве поздравам сите. Се 
надевам дека уживавте кога сте разбрале мал увид во писменоста во KCPS. 
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Паркирање 
Ве молиме, осигурете се дека постојано паркирате и возите безбедно. 
Ние работиме во партнерство со Victoria Police и Melton Council. Ако сте сведоци на небезбедно возење, 
непостојано возење или недозволено паркирање, слободно контактирајте со која било од овие 
организации. И Victoria Police и Melton Council неодамна ме контактираа со загриженост за небезбедно 
возење околу училишните времиња. Претходно оваа недела имав состанок со претставник од Melton 
Council,  тој редовно ќе излегува на училиште во периоди на врв за да ги процени моите грижи. 
Victoria Police исто така, контактираше со нас во врска со нивната загриженост околу двојно паркирање на 
возила во Leichhardt Avenue и возила кои нелегално паркираат на патека во улицата Stanthorp Street во 
Burnside Heights. Ова предизвика големи загрижености кај жителите кои не биле во можност да ја напуштат 
својата куќа.  
Ние продолжуваме да добиваме поплаки од локалното население, особено на Stanthorp Street, кои не 
беа во можност да пристапат до своите имоти поради непрописно паркирани возила.  
Ве молиме, покажете почит кон нашите соседи и бидете внимателни каде паркирате. 
 
Прослави на родендени во училиште 
Ние сме повеќе од среќни што можеме да помогнеме да ги славиме родендените на децата на училиште, 
бидејќи ова е посебен ден за нив. Ве молиме, ако изберете да донесете нешто што вашето дете ќе го 
сподели со својот час, донесете само мали индивидуални колачи, бидејќи тие се лесни за споделување 
меѓу класа деца. 
Ве молиме, проверете дали има доволно индивидуални торти за секое дете во одделението и, се разбира, 
една за наставникот! Бидејќи некои деца нема да можат да учествуваат од диетални, медицински или 
лични причини, колачите мора да му се дадат на наставникот во училницата да ги дистрибуира. ВЕ 
МОЛИМЕ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ЦЕЛАТА ХРАНА НЕ СОДРЖИ ОРЕВИ ВО СОСТОЈКИТЕ, БИДЕЈЌИ ИМАМЕ МНОГУ 
СТУДЕНТИ СО ТЕШКИ АЛЕРГИИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ОРЕВИ. 
 
Важноста на учениците да бидат на училиште 
Неверојатно е важно учениците да одат на училиште секој ден, освен ако секако не се болни. Во 
неодамнешниот билтен, вклучив неколку важни информации за важноста од доаѓање на училиште на 
страницата за информации „Секој ден се брои“. Ова е дизајнирано за да ви даде, како родител, увид во 
влијанието што може да има на детето испуштениот ден или два на училиште. Оваа недела вклучив некои 
информации што би можело да биде корисно да се повикаат кога разговарате со вашето дете или деца за 
важноста од доаѓање на училиште. Особено во оние денови кога можеби се чувствуваат помалку 
мотивирани или сакаат да останат дома. Ние внимателно ќе го следиме присуството и ќе бидеме во контакт 
со семејствата, доколку е потребно, за да утврдиме дали има каква било поддршка што можеби ќе треба да 
се постави. Забележете дека ако поради некоја причина имате проблеми со вашето дете или деца кои одат 
на училиште, контактирајте ме или мене или со некој од моите помошници директори за да можеме да ве 
поддржиме. 
 
Слики на студенти 2021 година 
Годишни училишни фотографии и фотографии од браќа и сестри се направени од by Arthur Reed Photos. 
За да ги видите сликите на вашето дете и да нарачате фотографии, ќе треба прво да се регистрирате на 
Интернет. 

1. Одете на https://order.arphotos.com.au и внесете го кодот за слика 2021 за вашето дете (од нивниот 
персонализиран флаер) 

2. Допрете на „Додади друго дете“ за да ги внесете кодовите за слика на сите браќа и сестри 
3. Пополнете ги вашите детали за е-пошта и мобилен и потоа прегледајте ги сите детали пред да ја 

потврдите вашата регистрација 
 
Тоа е тоа! Кога фотографиите од 2021 година ќе бидат подготвени, ќе бидете известени преку е-пошта и 
текст. Дури и ако сте се регистрирале минатата година, важно е да го правите тоа повторно секоја година 
користејќи го новиот код за слика на вашето дете за да ги поврзете неговите фотографии за тековната 
година со вашите детали за контакт. За да се осигурате дека нарачувате училишни фотографии за 
тековната година, почекајте известувања дека сликите од 2021 година се на Интернет пред да нарачате. 
 
Во веб-продавницата можете да прегледувате фотографии и да го прилагодувате вашиот пакет со 
фотографии; Изберете различни распореди, различни слики и купете различни преземања на дигитални 
слики.  
Сите нарачки за фотографии ќе бидат испратени директно на адресата што ја давате при нарачката. 
РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ СЕГА, за да бидете известени кога училишните фотографии од 2021 година ќе можат да 
се прегледуваат и нарачуваат. 

https://order.arphotos.com.au/
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ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ  

 

1 Април – Последен ден на мандат 1. Студентите заминуваат во 14:30 часот 

19 Април – Прв ден на мандат 2 

17 мај – Ден на наставната програма. Учениците не одат на училиште 
 

Ве молиме, проверете ја нашата веб-страница за датумите на кампот, тековните 
распореди за специјалистички / пливачки и известувања за заедницата 

https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/ 
 

 
 
Потсетување: 14:30 часот завршен на последниот ден од училишниот термин, четврток 1 април 
На крајот од овој мандат и сите идни термини, учениците ќе го завршат денот во 14:30 часот за да се 
осигурат дека времето за завршување е за време на ограничувањето на брзината на училиштето од 40 км / 
ч. Ви благодариме за разбирањето и запомнете секогаш да возите околу училиштето безбедно. 
 
Забележете дека поради времето на затворање на училиштето во четврток во 14:30 часот, распоредот на 
денот ќе биде малку поинаков. Децата ќе бидат надвор за ручек од 1:30 до 14:00 часот. Ве молиме, 
избегнувајте да го земате вашето дете од училиште рано за време на ручекот. 

 
Кантина на последниот ден од училишниот мандат 
Кантината ќе биде отворена, а нарачките за ручек ќе бидат прифатени во четврток, како и обично. 

 
Бидејќи ова ќе биде последниот билтен за Термин 1, би сакал да ви посакам се најдобро за претстојната 
празнична пауза. Ви благодариме за континуираната поддршка за KCPS.  
 
Bethany 
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Ажурирање на AiA 
 

Студентите на KCPS беа многу зафатени во 

последните неколку недели заработувајќи многу 

картички AiA со демонстрирање на нашите 

атрибути на „Профил на учење“. 

Студентската лидерска група, исто така, помина 

извесно време работејќи со училници за да 

дизајнира список на награди за студентите што ќе 

ги зачуваат и потоа ќе ги разменуваат своите 

картички. На располагање се низа лични награди 

и награди од класни групи. 

Некои од личните награди вклучуваат работи како; 

Задолжување дополнителна библиотечна книга, 

лидер на редови, прв оброк во кантина, ручек со 

наставник по ваш избор или музика за bвончето за 

време на паузата. 

Некои од наградите од целата класа вклучуваат 

работи како што се; пикник надвор за да ручаме, 

да го посетуваме игралиштето преку патот или да 

играме игра на класа против класа надвор. 

Еве што велат некои од нашите студенти за нашата 

иницијатива АiА…  

"Ако ги покажете атрибутите на профилот на учење, ќе добиете многу картички AiA. 

Најдобриот дел е да добиете награди". Elena H07 

„Мислам дека ќе користам 10 точки за да донесам нешто за шоу и да раскажам“.         

Chloe H07 

„Ми се допаѓа да заработувам награди во класа“. Hamish H08 

„AiA е забавна затоа што можете да заработите награди. Може да заработите картичка 

затоа што сте принципиелен или добар комуникатор или некој друг атрибут“.            

Shanaya H12 

„Значи, во основа, можете да добиете одредени награди за правење големи работи, но 

мора да ги заработите наградите. Треба да бидете еден од атрибутите на Профилот на 

учење за да добиете картички. Омилен дел ми се наградите, јас сум всушност многу 

возбуден затоа што утре имаме класна награда затоа што нашата класа заработи толку 

многу карти“. River H11 

Ве охрабруваме да ги прашате вашите деца за АИА дома и дали добиле картичка. Можете 

да разговарате со нив за дејството што го сториле и кој атрибут го покажале за да ја 

заработат картичката. 

За време на спроведувањето на иницијативата AiA овој училишен термин, тесно 

соработувавме со аналитичарот за однесување, Dan Petro. Dan обезбеди професионален 

развој за нашиот персонал и лидерскиот тим и ние сме возбудени да објавиме дека 

следниот училишен мандат ќе ги поканиме семејствата да учествуваат на некои 

родителски сесии со Dan. Бидејќи Dan е со седиште во САД, овие сесии ќе бидат преку 

Интернет, преку Zoom. Наскоро ќе ги објавиме датумите и времето на овие сесии. 

- Allira Wallis, Асистент директор на училиште 



 
 

Уметност    Овој термин, петтоодделенците создадоа маски 

изработени од мешани материјали. Тие се фокусираа на нивната 

способност да користат форми, бои и слоевитост за да создадат 

детално апстрактно уметничко дело инспирирано од Picasso. За време 

на ова истражување, учениците од петто одделение можеа да користат 

широк спектар на медиуми, вклучувајќи картон, боја и текстурирани 

материјали како монистра, копчиња и пердуви. Студентите ги искористија своите тековни знаења од 

фазата на тестирање и експериментирање за да го информираат правилниот избор на лепило и 

материјал за нивните уметнички дела. 
 

Физичка едукација    Овој термин во физичкото образование, учениците од 2 до 6 

одделение испитуваат различни атлетски настани. Овие студенти ги истражуваа Shot Put, Discus, 

Triple Jump, High Jump и Long Jump во рамките на подготовките за Атлетскиот карневал. Учениците од 

5 и 6 одделение имаа специфичен фокус на учење да даваат и применуваат повратни информации од 

врсници, нивниот наставник и со употреба на информатичка комуникациска технологија со цел да ги 

подобрат своите техники. Студентите во првично одделение и одделение 1 ги развиваат своите 

основни моторни вештини на трчање и скокање и започнаа да работат на комбинирање на овие во 

различни сценарија како што се курсеви со пречки. Овие студенти наскоро ќе напредуваат кон развој 

на своите вештини за фрлање и фаќање.  

 

Француски     Des histoires en français !  

Овој поим одделение 1 и одделение шесто пишуваа двојазични 

приказни за разни предмети, како што се нивните сакања и не им се 

допаѓаат (“j’aime” и “je n’aime pas”), нивните рутини и хоби, нивните 

семејства и описи за себе или измислен лик. На крајот од овој 

мандат, учениците од шесто одделение ќе ги посетат првачињата во 

нивната училница и ќе ги споделат своите приказни. 

Шестоодделенците се многу возбудени што преку своите раскази им 

учат на првите ученици неколку нови зборови. Првачињата се 

возбудени да покажат што научиле во текот на овој мандат! 
 

Музика   Студентите од второ одделение започнаа да ја испитуваат централната идеја „На 

музичарите им треба репертоар за да изведат“. 

Студентите се фокусираа на репертоар за учење кој користи само C и F акорди за поддршка на нивните 

вештини за укулеле и развој на репертоар. 

Со фокус на концептот на „Комуникација“, студентите беа во можност да изберат песна од својот 

репертоар врз основа на она што би сакале да го почувствува нивната публика. 

Студентите заеднички ја вежбаа својата песна и изведуваа пред студентската публика и сега работат 

на развивање на поставен список на репертоар за поголема изведба подоцна во Термин два. 
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СЕКОЈ ДЕН Е ВАORTНО 
ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ОДАЕ НА УЧИЛИШТЕ СЕКОЈ ДЕН 

Училиштето е подобро кога си тука 

ДАЛИ МОРА ДА ОДАМ НА УЧИЛИШТЕ? 

Да, во Victoria, сите на возраст од 6 - 17 години треба да одат на училиште. 

Да пропуштиш еден ден на две недели е исто како да пропуштиш цели 4 недели училиште 

годишно. 

Од основање до 12-та година што е еднакво на 1,5 година училиште! 

Училиштето е подобро кога посетувате. Вашите пријатели и наставници забележуваат кога сте 
далеку и се прашуваат дали сте добро. 

ЗОШТО Е ВАORTНО ДЕКА ОДАМ НА УЧИЛИШТЕ СЕКОЈ ДЕН? 

Во моментов, да се биде на училиште е најважната работа што треба да ја направите за вашата 

иднина. Училиштето ви помага да градите добри навики за понатаму во животот. Можеби 

мислите дека училиштето е само за математика и англиски јазик, но исто така учите како да 

работите со други луѓе и како да ги решите проблемите. 

Да се биде на училиште секој ден исто така значи дека станувате понезависни како ученик и 

комуницирате со вашите пријатели и наставници. Ако сте на училиште, можете да добиете 

помош од вашите наставници и пријатели и нема да мора да се обидувате да учите работи сами. 

Да се биде возрасен човек веројатно се чини далеку, но знаеме дека и младите кои почесто одат 
на училиште имаат подобри резултати и по училиште. Ова значи дека тие заработуваат повеќе 
пари, имаат подобри можности за работа и генерално се поздрави. Значи, да се биде на 
училиште навистина прави разлика! 

ТРЕБА ДА МОЈАТ РОДИТЕЛИ КОНТАКТИРААТ СО УЧИЛИШТЕ АКО ОСТАНАМ 
ДОМ? 

Да Вашите родители треба да го известат училиштето за вашето отсуство што е можно побргу 

во рок од три дена од вашето отсуство. Ако тие знаат дека ќе бидете отсутни, треба да се обидат 

да му кажат на училиштето пред денот или деновите кога сте далеку. 

Ако премногу често сте далеку од училиште и немате разумен изговор, на пример, сериозно 
заболување, вашите родители може да добијат писмо од директорот во кое ќе се прашува зошто 
сте далеку. 

ДАЛИ ИМА ДОБРИ ПРИЧИНИ ДА СЕ ОСТАНЕ ДОМА ОД УЧИЛИШТЕ? 

Не. Освен ако не сте болни или не се случи настан како погреб, треба да бидете на училиште. 

Секој ден кога сте далеку е ден на часови и социјална врска што ја пропуштате. Да земете 

слободен ден за вашиот роденден или да одите на шопинг не е добра причина да го пропуштите 

училиштето. 

Дури и медицински и здравствени состаноци треба да се закажат или пред или по училиште или 

за време на училишните одмори. Ова ги вклучува семејните празници. Вашите родители се 

охрабруваат да не планираат одмори за време на мандатот, туку да ги организираат за време на 

училишните одмори. 
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Ако поради некоја причина треба да бидете отсутни, вашите родители треба да контактираат со 
училиштето и да ги известат што се случува. Во зависност од ситуацијата, училиштето може да 
обезбеди домашни задачи за да ги завршите. 

АКО НЕ СУМ НА УЧИЛИШТЕ ШТО MЕ ПРОПУШТАМ? 

Ги пропуштате сите важни работи - дискусии на час и целата интеракција што се случува на час, 

шанса да добиете помош од наставниците и можност да вежбате вештини и да стекнете знаење. 

Да се биде отсутен значи дека може да пропуштите многу учење и да заостанете. 

Ако сето ова не е доволно за да ве убеди да бидете на училиште секој ден, да сте далеку, тоа 

значи и дека ви недостасува да поминувате време со пријателите. Да се биде далеку од 

училиште може да биде осамен. Има влијание врз односите и социјалните врски. 

Верувале или не, на сите им одговара кога посетувате училиште и навистина се подобрува кога 
одите. 

ШТО АКО ИМАМ ПРОБЛЕМИ ДА СЕ СТАНАМ НА УЧИЛИШТЕ? 

Рутина е важна за да ви помогне да пристигнувате на училиште на време секој ден. 

Ако се најдете како доцните или го пропуштате училиштето затоа што сте неорганизирани, 

обидете се: 

• Барање родители за помош при подготовка 
• Редовно спиење 
• Оставање на целата технологија надвор од вашата спална соба 
• Спакувајте ја училишната торба претходната вечер со сè што ви треба 
• Редовно време за појадок 
• Планирање состанок со пријател за да можете заедно да патувате на училиште. 

Понекогаш, може да биде тешко да се оди на училиште. 

Можеби ќе се чувствувате презаситени од работата или работите ќе бидат тешки со вашите 

пријатели. Можеби не се чувствувате безбедно на училиште или навистина не сакате наставник 

или работите дома не се одлични. Можеби се чувствувате вознемирени и дури и не знаете 

зошто. 

Без оглед на ситуацијата, не е одговорот да се 

држи настрана од училиште. Многу луѓе сакаат да 

ви помогнат. Обидете се да разговарате со: 

• Вашите родители или друг возрасен член на 

семејство 
• Доверлив наставник 
• Координатор за благосостојба или 

училишен советник 
• Друг доверлив возрасен човек како вашиот 

тренер 

  

КОРИСНИ ВЕБ-СТРАНИЦИ / КОНТАКТИ 

Kids Matter - www.kidsmatter.edu.au 

Youth Beyond Blue - 
www.youthbeyondblue.com.au 

Headspace - www.headspace.org.au  
или e-headspace 
www.eheadspace.org.au/  за онлајн 
советување и поддршка 

Reach Out – www.reachout.com 

Kids helpline - 1800 55 1800 24 часа 
на ден, 7 дена во неделата или web 
counselling 

http://www.kidsmatter.edu.au/
http://www.youthbeyondblue.com.au/
https://www.headspace.org.au/
https://eheadspace.org.au/
https://au.reachout.com/
https://kidshelpline.com.au/teens/get-help/webchat-counselling/
https://kidshelpline.com.au/teens/get-help/webchat-counselling/

