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4 февруари 2022 година 
 

Добре дојдовте назад во новата учебна година. Беше пријатно да се видат толку многу 
насмеани детски лица во текот на изминатата недела кои доаѓаат на училиште 
подготвени да учат. Сум видел и многу насмевки на лицата на родителите среќни што 
празниците завршија. 
 
Ви благодариме на сите што ги RATs во текот на целата недела за да се осигураме дека 
ќе фатиме какви било случаи што е можно поскоро и да се осигураме дека учениците не 
доаѓаат на училиште кога се болни со вирусот. Ги поставивме прочистувачите на 
воздухот во училниците и обезбедуваме прозорците да бидат отворени каде што е 
можно, а третоодделенците до шестоодделенците да носат маски. 
 
Нашите годишни цели за имплементација за оваа година кои се усогласени со нашиот 
четиригодишен стратешки план ќе бидат: 
 
• Да се зголеми процентот на ученици кои постигнуваат над очекуваното ниво и раст во 
сите нумерички насоки. 
• Зголемете го процентот на позитивни одговори на учениците во гласот и агенцијата на 
ученикот, стимулирајќи го учењето и безбедноста на учениците. 
• Зголемете го процентот на позитивни одговори на вклученоста на родителите и 
заедницата во анкетата за мислењето на персоналот. 

• Зголемете го процентот на позитивни родителски одговори до студентската агенција и придонес. 
 
Се надеваме дека заедницата ќе се врати во училницата што е можно поскоро. Нашата цел е да имаме 
Прослави за учење подоцна во терминот, што е можност родителите да дојдат и да го видат неверојатното 
учење што се одвива во училницата. Го одложив пикникот за почеток на второто училиште. Ова е за да се 
осигураме дека можеме да имаме што повеќе луѓе на локацијата за да можеме да ја поминеме ноќта што е 
можно поблиску до нормалното. 
 
Имам среќа да работам заедно со мојот динамичен тим за лидерство оваа година. Секоја област на 
училиштето е водена од помошник директор, водечки наставник и специјалист за учење, кој тесно ќе 
соработува со наставниците, учениците и семејствата во нивниот тим за да се поттикне безбедна, забавна и 
ригорозна средина за учење за сите наши ученици, додека се осигура дека сите остануваме поврзани како 
една голема заедница за учење. Ве молиме запомнете ако треба да контактирате со член на нашиот тим за 
лидерство, ве молиме сторете го тоа преку училишната е-пошта kororoit.creek.ps@education.vic.gov.au или, 
пак, можете да контактирате со помошниците на директорите на адресите за е-пошта за поддршка подолу. 
 

прва година   prep@kororoitcreekps.vic.edu.au 

1 одделение  grade1support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

2 одделение  grade2support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

3 одделение  grade3support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

4 одделение  grade4support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

5 одделение  grade5support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

6 одделение  grade6support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

 
Се радувам на возбудлива година, се надевам дека 2022 година ќе донесе одлични работи за вас и вашето 
семејство. 
 
Центар за вакцинација 
Kororoit Creek Primary School беше избрана од Department of Education да им обезбеди на семејствата 
пристап до вакцинација за деца на возраст од 5-11 години. Поп-ап центарот ќе биде во училиштето во 
вторник, 8 февруари и четврток, 10 февруари од 15:30 до 17:30 часот. Можете да се регистрирате преку веб-
страницата на Survey Monkey овде: https://www.surveymonkey.com/r/HWDD2G2 или да одите без 
резервација попладне. 

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 

 
Истражувачи 
Познавања 

Размислувачи 
Комуникатори 
Принципиелно 

Отворен ум 
Грижа 

Носител на ризик 
Избалансиран 
Рефлексивни 
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Запознајте го тимот! 
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2022 Училишен совет Известување за избори/Повик за номинации 
Сите државни училишта во Victoria имаат училишен совет. Тие се законски конституирани тела на кои им се 
дадени овластувања да ги постават клучните насоки на едно училиште во рамките на државните упатства. 
Притоа, училишниот совет може директно да влијае на квалитетот на образованието што училиштето го 
обезбедува за своите ученици. 
 
Во моментов имаме 3 достапни позиции во категоријата на нашите родители членови. Родителите во 
училишните совети даваат важни гледишта и имаат вредни вештини кои можат да помогнат во 
обликувањето на насоката на нашето училиште. Оваа позиција ќе биде за учебната 2022 и 2023 година. 
 
Формуларите за номинација може да се добијат од училиштето и мора да се поднесат до понеделник, 14 
февруари 2022 година до 16:00 часот. Списокот на кандидати и предлагачи ќе биде споделен во среда на 16 
февруари, по што ќе се подготват и дистрибуираат гласачките ливчиња за сите родители за да може нашата 
заедница да гласа за членовите родители што би сакале да ги видат на Училишниот совет. Ова гласачко 
ливче ќе се затвори во понеделник на 28 февруари во 16:00 часот и на овој ден ќе се пребројуваат 
гласовите. 
 
Во нашата канцеларија има приказ кој ја објаснува временската рамка за изборите. Доколку сте 
заинтересирани да се номинирате себе си или друг родител, ве молиме да добиете формулар од 
канцеларијата. 
 
Подолу е линкот на Department of Education кој дава дополнителни информации за работата на училишниот 
совет. https://www2.education.vic.gov.au/pal/school-council-powers-and-functions/policy  
 
Капи капи капи! 
Сите студенти МОРА да носат капа кога играат надвор или учествуваат во спорт надвор. 
Ве молиме, проверете дали вашето дете има капа со своето име. Овие можат да се купат во канцеларијата 
за 10,00 AUD 
 
Училишен пристап преку YMCA 
Како што ја започнуваме учебната година, запомнете дека не можете да влезете во училишните простории 
преку влезот на YMCA и Kingswim. Ова создава проблеми во сообраќајот и безбедноста за семејствата со 
мали деца кои одат во YMCA, ELC и Kingswim во времето на започнување и завршување на училиштето. Исто 
така е важно родителите да не паркираат на местата за паркирање на вработените во паркингот Kingswim - 
овие места за паркирање се наменети само за вработените во Kingswim и YMCA. Ви благодариме за 
разбирањето. 
 
Школска униформа 
Вашата поддршка и соработка е од клучно значење за да се осигурате дека нашите деца ќе го претставуваат 
училиштето на позитивен начин со носење на целосна и правилна училишна униформа. 
Имајте предвид дека целата училишна униформа треба да има училишно лого и обувки, МОРА да бидат 
црни. Бараме ваша поддршка за да се осигураме дека децата носат правилна униформа, вклучително и 
црни чевли - доколку се носат црни тркачи, тие мора да бидат црни (без ленти или боја). 
За повеќе информации во врска со нашата училишна униформа, ве молиме погледнете го следниот линк на 
нашата веб-страница: https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/#uniform 
 
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 ни се потребни за тој ден. За да ја промовирате независноста и еластичноста, 
ве молиме охрабрете го вашето дете да ја носи својата торба во училницата и да ја распакува сама. Нашето 
време за учење започнува во 9.00 часот секој ден, ве молиме, осигурете се дека сте се простиле од вашето 
дете и дека тие се во нивната училница до 9.00 часот. Наставниците во училницата се достапни за да 
разговараат за какви било проблеми што може да ги имате пред и по училиште, ве молиме да одвоите 
време директно да разговарате со наставникот. 
 
 
 
 
 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/school-council-powers-and-functions/policy
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/#uniform
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Присуство 
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, деталите за 
отсуството можете сами да ги внесете 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), наведете датуми во Compass пред 
датумот на отсуство. Ви благодариме за постојаната поддршка. 
 
Колекција на деца за време на денот на училиштето 
Ние разбираме дека децата можеби треба да се соберат од училиште за да присуствуваат на медицински 
или стоматолошки состанок и слично. За да се обезбеди најмало нарушување на наставата и да се 
овозможи непречена транзиција на детето кон родителот, СИТЕ деца што заминуваат пред официјалниот 
крај на училишниот ден (15:15 часот) мора да бидат собрани од канцеларијата и нема да бидат ослободени 
од училницата. Доколку лицето што го зема детето не е познато за вработените во канцеларијата, од нив ќе 
се бара да обезбедат идентификација со фотографија и, ако не се направени претходни договори, 
вработените во канцеларијата ќе контактираат со родителите за да се осигурат дека имаат дозвола да го 
земат детето од училиште. 
Кога собирате деца за време на училишниот ден, ве молиме осигурете се дека не се собираат за време на 
утрински чај или ручек. Како што можете да замислите, децата стануваат толку занесени во нивната игра 
што не се насочени кон слушање на нивното име, што честопати резултира со долги одложувања. Времето 
за одмор и ручек се случува низ училиштето од: 11,00 - 11,30 часот (пауза) 1,45 - 14,15 часот (време на 
ручек) 
 
Политика за мобилен телефон 
Како што можеби сте свесни, Victorian Government воведе политика за мобилни телефони што стапи на 
сила на Термин 1 2020. Студентите кои ќе изберат да носат мобилни телефони до училиште, мораат да го 
исклучуваат телефонот и да го чуваат безбедно за време на училишните часови, вклучително утрински чај и 
ручек. Политиката е дизајнирана за поддршка на наставата и учењето во средина ослободена од 
одвлекување на вниманието на учениците предизвикана од нагонот да ги проверат нивните телефони. 
Забележете дека ова исто така вклучува и 'паметни часовници'. За време на паузите и ручеците, студентите 
се охрабруваат да комуницираат едни со други лице во лице и / или да се вклучат во активности наместо да 
се фокусираат на уред или социјални медиуми. 
 
Собрание 
Овој термин ќе продолжиме со нашето онлајн собрание секои две недели, почнувајќи од среда, 9-ти 
февруари. Овие ќе бидат снимени за родителите и потоа споделени преку порака на Компас. 
 
Пливање 
Возбудени сме што нашата пливачка програма за 2022 година ќе започне повторно оваа година. Учениците 
од 3-6 години ќе имаат пливање во 1 и 3 училишен термин, а учениците од П-2 одделение ќе пливаат во 2 и 
4 училишен термин. 
Нашите такси за пливање се посебна такса оваа година и би ве охрабрил да се осигурате дека овие такси се 
плаќаат и децата се вклучени во програмата. 
Имаме многу среќа што имаме базен на лице место и пристап до часови по пливање. Сите ученици од 3-6 
одделение ќе имаат неделен час по пливање кој започнува на 15 февруари. Наставникот на вашето дете ќе 
обезбеди дополнителни информации во врска со одредени денови и часови. Ве молиме погрижете се 
вашето дете да дојде на училиште со спакувана торба за пливање на денот на пливањето. 
 
2021 чанти за столици и предмети од шесто одделение 
 Во училниците се уште има имот за шестоодделенци од 2021 година. Следната недела, почнувајќи од 
понеделник, 7 февруари, ќе биде последната можност за семејствата да ги подигнат сите предмети од 
шесто одделение за 2021 година. За жал, сите останати предмети ќе бидат отстранети до следната недела. 
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ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

8 и 10 февруари – Центар за вакцинација против COVID-19 во 15:30-17:30 часот за ученици од 

KCPS на возраст од 5-11 години 

14 март – Народен празник Денот на трудот 

15-16 март – Училишни фотографии 

23 март – Училишни фотографии на браќа и сестри 

8 април – Последен ден од училишниот термин 1 
 
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/  

 

 
Годишен потсетник за приватност за 2022 година 
Нашето училиште собира, користи, открива и складира лични информации за учениците и родителите за 
стандардни училишни функции или каде што е дозволено со закон, како што е наведено во Политиката за 
Schools’ Privacy Policy. 
Одвојте време да се потсетите на известувањето за собирање на нашето училиште, кое се наоѓа на нашата 
веб-локација: https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2022/02/Privacy-Collection-Notice-
2022.pdf. За повеќе информации за приватноста, погледнете во: Schools’ Privacy Policy — information for 
parents. Оваа информација е достапна и на девет јазици на заедницата:  
  

* Amharic     * Arabic 
* Dari      * Gujarati 
* Mandarin     * Somali 
* Sudanese     * Urdu 
* Vietnamese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дали имате валидна картичка за концесија? 
Можеби ќе ги исполнувате условите за финансиска поддршка преку CSEF (Camps, Sports and Excursion Fund) 
доколку сте валиден носител на картичка за концесија. Апликациите сега може да се прифаќаат до 24 јуни 2022 
година. 

 

https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2022/02/Privacy-Collection-Notice-2022.pdf
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2022/02/Privacy-Collection-Notice-2022.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Pages/schoolsprivacypolicy.aspx
https://www.education.vic.gov.au/Pages/schoolsprivacypolicy.aspx


 
FINANCIAL ASSISTANCE 

INFORMATION FOR PARENTS 
Every Victorian child should have access to the world of learning opportunities that exist 
beyond the classroom. The Camps, Sports and Excursions Fund helps ensure that no student 
will miss out on the opportunity to join their classmates for important, educational and fun 
activities. It is part of making Victoria the Education State and the Government’s 
commitment to breaking the link between a student’s background and their outcomes. 

 
CAMPS, SPORTS & EXCURSIONS       
FUND (CSEF) 
School camps provide children with inspiring experiences in the great 
outdoors. Excursions encourage a deeper understanding of how the 
world works while sports teach teamwork, discipline and leadership.  All 
are a part of a healthy curriculum. 

CSEF is provided by the Victorian Government to assist eligible families 
to cover the costs of school trips, camps and sporting activities. 
 
If you hold a valid means-tested concession card or are a temporary 
foster parent, you may be eligible for CSEF. A special consideration 
category also exists for asylum seeker and refugee families. The 
allowance is paid to the school to use towards expenses relating to 
camps, excursions or sporting activities for the benefit of your child. 
 

The annual CSEF amount per student is: 

• $125 for primary school students 

• $225 for secondary school students 

 
 

  
 
 

  
MORE INFORMATION 
For more information about CSEF visit: 
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx 

 
HOW TO APPLY 
New applicants should contact the school office to   
obtain a CSEF application form or download from the 
website below.  

If you applied for CSEF at your child's school last 
year, you do not need to complete an application 
form this year unless there has been a change in 
your family circumstances.  
You only need to complete an application form if any 
of the following changes have occurred: 

• new student enrolments; your child has 
started or changed schools this year. 

• changed family circumstances; such as a 
change of custody, change of name, 
concession card number, or new siblings 
commencing this year. 

 

Check with the school office if you are unsure. 

 
 

 

https://www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx
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s�u��n�� h��e ��s� �e�� c���ri����n� �o c���s ���cu����n� o� w��� �r� �o�l� ��ok, fe�� ��d
so��� l��e �� c��a�� � sa��, co���r���g a�� p���t��a� �n���on���t ��� t�e�� l�a���n� �h���t
ap��y��� t��i� p���� k�o�l���� an� �k���s �� �ra���s� ��es� ��e�� �n a����n.

PE
Thi� ���k, s�u��n�� h��e ���n e��l����g a�� c����in� �h� ���es, ro����es ��� �x�e�t���o�s
wi���n ��� PE c�a�s����. Whi�� ��p�o��n� �h��, s�u��n�� h��e ��p���se� ��w ���y �o��d ���e
t�e �l���r�o� �� s�u�� , fe�� ��d �o�� l��e. A�er ����ti�� t�� �l��� ex���t��i��s, s�u��n��
ha�� �h�� a�p���� t�e�� �n �a���us “ge� �� k��� yo�” ac����ti�� ��d �i��r ���es. The��
ac����ti�� ��ve ����se� �� s���en�� �x���ri�� �ff�c�i�� c���un����i�n, le����n� �or� ��o��
ot���s ��� en����n� e��r���e w����n ��e c���s ��e�s ���p���ed ��� �n��ud��.

F�E�C�
Thi� we��, s�u��n�� ha�� le����d ab��� e�c� ot��� b� ex���s���g t�e�� li��� an� di���k�� in
Fre��h, us��� ‘J’a�m�’ an� ‘Je n’a�m� pa�’. The� al�� re����ed ho� to in���d��e t�e�s����s b�
sa���g ‘Je m’ap���l�’ in Fre��h. Tog����r, we c�e���d an es���t�a� ag����en� fo� o�r Fre��h
le���n� e�c� we��, to ma�� su�� ev����ne fe��� at e�s� an� in a go�� mi��s�� fo� t�e��
le����n�. Som� of o�r ex���t��i��s ar�, to be ca���g an� re���c� ev����ne’s eff�r��, or to be
a r���-ta��� b� �r�i�g �� �r��o��c� �o�d� �� Fr���h.

MU���
Th�o��h�u� �h� ��e�, s�u��n�� h��e ���n �o���n� a� t�� ��le�, ro����es ��� �x�e�t���o�s
wi���n ��� mu��� c���s�o��. The� ��v� e��l���� ho� � ‘mu��� w���s�o� m����’ wo��� l�o� ��k�
an� ��v� i���t�fie� �h� ���es �� �h� �e��h�� a�d �� �h� ��ud���s. Stu���t� ��ve ���c���ed
ap��y��� t��i� k���l���e �f ��� ‘mu��� w���s�o� m����’ t��o�g� ��s��um��� p���in�,
fo���w��� t�e �r����s o� � ��ni ���s��, in����n�e�t ���y��� an� ��fl�c�i��.
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