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MESSAGE FROM THE PRINCIPAL
Dear Parents/Guardians,
Welcome back to the 2019 school year. I hope the summer break
allowed you some time to relax with family and friends. I would like to
extend a very warm welcome to all our returning students and their
families. I would also like to welcome all of our new students and their
families – particularly our Foundation students. It was great to see how
excited they were and how quickly they settled into our school. We are
very proud of our school and our students and I am sure that our new
students and families will quickly become part of our school community.
My name is Effie Sultana and I am filling in at
SAHPS until a substantive Principal
appointment is made for the school. I was
previously the Assistant Principal at Creekside
College in Caroline Springs which has 1500
students from Prep to Year 9. Last year I was
Acting Principal for two terms whilst the
Principal was on leave. I am enjoying being at
SAHPS and look forward to meeting you all.
Please pop in and introduce yourself or say hi
in the yard. I am excited to be leading the
school community for term 1.
2019 is a year of review for the school. We will be completing a selfassessment reviewing our achievements over the past four years and
setting the direction for the school for the next four years, a very exciting
time.

IMPORTANT
DATES

Wednesday 27th
February
3.35pm – 4.35pm
Open Classrooms

Monday 11th
March
Labour Day
Holiday
No School

Friday March 15th
National Day of
Action against
Bullying and
Violence

Our school teaching team is below to assist families with who they need to speak to regarding any issues or
concerns
Foundation: Daniella Avanti and Laura Phillips
Year 1/2: Helen Karvelas, Misikir Davies, Amber Leece/Marta Rodrigues
Year 3/4: Ange Kennett, Amanda Pankiw, Dylan Reithofer, Gail Pomfret/TBA
Year 5/6: Nicole Richards, Rebecca Warren, Jimi Connal
Leading teachers are Glen Groves (Positive Climate for Learning) and Chris Karageorge (Teaching and
Learning)
Assistant Principal: Bec Bubeck
Acting Principal: Effie Sultana
For any queries, please remember that your child’s classroom teacher is always the first port of call.
Leading teachers and the Assistant Principal can also provide assistance and support as required. This
structure will ensure that any concerns are dealt with in a timely manner.
We are also fortunate to have a social worker, Julie Leech and speech pathologist Stephanie Barbanti to
support our students. Our specialist team consists of: Art: Victor Pody, Health & Physical Education: Ken
Griffiths, Japanese: Noly Noble.
The school has been using the Compass student management system for a little while now and parents will
have access to this online portal in the very near future. We hope this system will connect you to your
child’s learning as well as giving you access to attendance records and reports. Support will be provided to
families to access the system later this year.
Under DET guidelines the school provides supervision in the yard from 8.30am until school starts and after
school until 3.30pm. To this effect there are staff members on yard duty from 8:30am each morning and
3:30pm in the afternoon. We ask that parents do not drop off their children before 8.30am and that they
collect their children from school before 3.30pm. Staff usually have meetings to attend and preparation for
the following day to complete. Your assistance with this matter would be greatly appreciated.
It important that students attend school every day and that they remain at school for the entire day.
Where possible please do not make appointments for your child during the day or pick them up early as
this disrupts their learning. All students must be in the correct navy school uniform and wear a SunSmart
hat when out in the yard.
This year promises to be an exciting one for St Albans Heights PS and I am looking forward to working with
you to achieve the best possible outcomes for all our students.
Effie Sultana
Acting Principal
Have a great week.
Check your eldest child’s bag every second Wednesday for the latest newsletter

Happy Chinese New Year.

SCHOOL NEWS
PAYMENTS FOR
SCHOOL EVENTS
All money and C.S.E.F payments go to the
CLASSROOM TEACHER
IN THE MORNING.
This is very important as it allows each
classroom teacher the opportunity to
record payments. Money and C.S.E.F.
authorisations will then be sent to the
office. Please come to the office if you
are paying using E.F.T.P.O.S.
Thank you for your co-operation.

BPAY
Please be advised that the school offers BPAY as an alternate method of payment. Please come to the office
and ask for a statement to get your BPAY biller code and reference number.

EFTPOS
We have EFTPOS facilities available at the office for payments. A minimum of $10 per transaction.

MEDICATION AT SCHOOL
Sometimes your child may need to take medication at school. For staff to give medication
there is an important form you must fill in. We cannot give it to your child without it. Please
ask at the Office if you require a form.Thank you Coral.

iPad Program
We are taking orders for student owned iPads. Order forms are available at the front office. A payment plan
can be made to suit your needs while the student is able to use the iPad at school.

STUDENT WELLBEING:
Could we please ask all parents and carers to make sure you have provided the school with your current
contact numbers. This information is important in the event that your child is unwell or we need to chat to
you regarding your child. Please speak to our Admin Team to ensure your information is up to date.
Kind regards Julie Leech

Uniform Shops Hours
Monday – 8.30-4.00
Tuesday 8.30-4.00
Wednesday CLOSED
Thursday 8.30-4.00
Friday -Closed

TEXT MESSAGING
Text messaging will be sent as a way of
getting important messages across to
families. Please note that numbers sent
by messaging vary as this is computer
generated. Note that SAHPS stands for
St Albans Heights Primary School

Term1 2019 at the Community Hub
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Coffee & Chat
9-10am
(Library)

Information
sessions

Walking Group
9-10am

English Class Multicultural
9.30-12.00pm Playgroup
(Library)
9-11am
(Play&Say Room)

Vietnamese
Playgroup
9.30-11.30am
(Play & Say Room)

Yoga class
1.45-2.45pm
(Gym)

Garden House
open
11-12pm

Cooking & English
Class
11.30-1.30pm
(Canteen)

Story time

Norwich St, St Albans Heights Primary School
All the classes are FREE and open to the community

FOR INFO contact Hub Leader Silvia: 0393664211

CÁC NGÀY QUAN TRONG – Important dates to remember
Thứ tư, 27/ 2 : Các lớp mở cửa 3giờ 35 – 4giờ 35
Thứ hai, 11/ 3: Nghỉ lễ Lao động
Thứ sáu, 15/ 3: Ngày toàn quốc chống sự hà hiếp và bạo lực (Bullying & Violence)
LỜI NHẮN GỞI CỦA BÀ HIỆU TRƯỞNG – Message From The Principal
Phụ huynh học sinh than mến,
Xin chào mừng tất cả các thành viên của trường. Tôi hy vọng rằng mọi người đều có dịp nghỉ hè yên vui với gia đình
và bạn bè.Tôi rất thích thú khi thấy các em học sinh hân hoan trở lại trường và ổn định lớp chọc nhanh chóng. Tôi
cũng hoan hỷ đón mừng các phụ huynh mới và các em học sinh mới nhất là ở mẫu giáo. Mong rằng các thành viên
mới sớm hoà nhập vào cộng đồng của trường.
Tôi tên là Effie Sultana đảm nhiện chức vụ Hiệu trưởng cho đến khi vị Tân hiệu trưởng sẽ được bổ nhiệm. Trước đây
tôi là Hiệu phó (Assistant Principal) tại Creekside College tai Caroline Springs với số lượng học sinh là 1500 em từ
mẫu giáo đến lớp 9. Tôi rất thích tham gia vào cộng đồng trường SAHPS và mong được tiếp xúc với nhiều phụ huynh.
Xin mời phụ huynh ghé thăm và “say hi” khi gặp tôi trong sân trường. Tôi rất thích thú làm việc và hướng dẫn cộng
đồng trường chúng ta trong học kỳ 1
2019 là năm tổng kết của trường. Chúng ta sẽ tự đánh giá những thành quả đã đạt được trong bốn năm qua rồi vạch
ra phương hướng mới cho bốn năm kế tiếp. Thật là thích thú. Dưới đây là danh sách giáo viên:
Mẫu giáo : Daniella Avanti và Laura Phillips
Lớp 1/ 2 : Helen Karvelas, Misikir Davies, Amber Leece/ Marta Rodrigues
Lớp3/ 4 : Ange Kennett, Amanda Pankiw, Dylan Reithofer, Gail Pomfret/ TBA
Lớp 5/ 6 : Nicole Richards, Rebecca Warren, Jimi Connal
Leading teachers : Glen Groves và Chris Karageorge
Hiệu phó : Bec Bubeck
Hiệu trưởng : Effie Sultana
Mỗi khi co điều gì thắc mắc thi người đầu tiên phụ huynh cần lien lạc là giáo viên lớp của con mình.
Giáo viên trưởng cũng sẽ hổ trợ để giải đáp thắc mắc. Với những thủ tục này sẽ giúp việc giải quyết vấn đề nhanh
chóng. Chúng ta cũng may mắn có được Julie Leech (Social Worker) trông coi sư an bình cho học sinh, Stephanie
Barbanti hổ trợ cách phát âm (Speech Pathologist). Giáo viên nghệ thuật : Victor Pody, Giáo viên thể dục thể thao
:Ken Griffiths, Day tiếng Nhật : Noly Noble.
Nhà trường đang dùng hệ thống Compass. Phụ huynh cũng sẽ được xử dụng hệ thống đó trong một ngày gần đât.
Hệ thống này sẽ giúp phụ huynh biết được sự học của con, sự có mặt của con tại trường. Việc giúp đỡ cho phụ
huynh để dùng hệ thống này sễ tổ chức vào cuối năm.
Sở Giáo dục ấn định là trường chăm sóc học sinh từ 8giờ 30 sáng đến 3giờ 30 chiều. Vi thế cho nên giáo viên có mặt
để trông coi học sinh từ 8giờ 30 sáng, chiều 3giờ 30. Phụ huynh không thể cho con đến trường trước 8giờ 30 sáng
và cần phải đón con về trước 3giờ 30. Sau giờ học giáo viên thường bận họp hành hay lo chuẩn bị bài vở cho ngày kế
tiếp. Xin phu huynh hổ trợ nhà trường trong việc đưa dón con đúng giờ. Các em cũng cần phải đi học thưởng xuyên
và theo hoc đến cuối giờ. Phụ huynh nên tránh có những buổi hẹn trong giờ học để khỏi làm cản trở giờ học cuả con
mình và của cả lớp học. Các em cũng cần mặc đông phục đầy đủ và đội nón khi ra sinh hoạtngoài trời.
Năm nay là một năm hứa hẹn sẽ thành công tôt đẹp và tôi mong đợi được làm việc với phụ huynh để đạt được kết
quả mong muốn cho con em.
Xin chúc phụ huynh một năm mới an khang thịnh vượng.
TIN TỨC CỦA TRƯỜNG
Giờ bán Đồng Phục: Thứ hai, thứ ba và thứ năm : từ 8giờ 30 – 4:00
Thứ tư và thứ sáu đóng cửa.
Uống Thuốc Tại Trường : Thỉnh thoảng con em cần uống thuốc tại trường. Phụ huynh cần phải điền tên vào phiếu
đặc biệt (Important Form) Trường không thể cho các em uống thuốc khi không có phiếu này. Ai cần phiếu này thì
đến văn phòng trường.
An Toàn của Học Sinh: Mỗi khi phụ huynh thay đổi địa chỉ hay số điện thoại thì xin báo cho trương biết càng sớm
càng tôt đẻ phòng khi cần lien lạc.
Tiền Bạc Gởi Đến Trường: Có những khoảng tiền phụ huynh cần trả thì nên đưa đến cho giáo viên lớp/

20th September 2nue: SAHPS Stadium
Time: TBC
Contact 9366-4211 for more details
KEEP THIS ON YOUR FRIDGE 

IMPORTANT DATES
Wednesday 27th February
3.35pm – 4.35pm Open
Classrooms

Monday 11th March
Labour Day Holiday

NO
SCHOOL

Friday March 15th
National Day of Action
against Bullying and
Violence
MORE INFORMATION
NEXT NEWSLETTER

