
ADMINISTRATION NEWS 
 
Fees 
ေကင်ာင္ းလခာင္က္းင နလ်္သား္းုင္ာညငကင္းငက်နေ္းရွေလ္လပါာငး ေ ကခ္ကင္းငက်ာင္  င္ င်္ 
းန ငလနာ႔ေရ္ရနာ႔ရွ ုင။ လနက်နေ ္ပ ္းင္ နာရွက  8312 0900 ကနာဆကငလခညငႏိုနာာငရွလုင။ 
 
Re-enrolment 
၂၀၂၀းာႏ်ိုသငး ခကင ေကင်ာင္ေ ်င်ကင ွ်ာ် င်္ေရ္ရနာ႔ ုငပါသငရွလုင။ ေ္း်ကငႏ်ိုသင ခာငHoly 
Eucharistေကင်ာင္၌ ဆကင  ကငပါသငေ ်း ်ငာင ေကင်ာင္ကို႔ာ္း္းင္လနာ႔းပ ္းငဆို႔ာ္ ကနန ာင 
းေ က်ာင္ က်္း်္ရွ။ ေသ်ာငးဆနာာင္သ်ကာင္   င်္သခ်က်နေလ်ေ က်ာငးပါသငရွလုင။ 
ေ္း်ကငႏ်ိုသင ခာင ေကင်ာင္ဆကင ကင ုငဆနာရွက  နလ်္သားးငကငး ကင င်္ ါာ္းင္္းို႔ရွ င င်္ကနာ 
 ကနန ာငပရာငဆာငး်္ရွ။ 
၂၀၂၀ းာႏ်ိုသင Enrolment Fee း ခကင  နလ်္သာ သငးာ ခာင ($80) ပါသင္ရပ္း ေ္း်ကငႏ်ိုသငေကင်ာင္ 
ဝာငေ က္ ်ပရ္းင ုင ႏိုတ ငရွ ုင။ ေ္း်ကငႏ်ိုသင     Re-enrolment ႏ်ိုာငးရ ငလကင္ရပ္ ေ ္ပ ္းင္လနက်န နာရွက     
8312 0900 လနာ႔ဆကငလခညငႏိုနာာငရွလုင။ 
 
 

 

Sue Smart 
Administration/Business Manager 
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Holy Eucharist School 
1a Oleander Drive,  
St Albans, VIC 3021. 
Ph: 8312 0900 Fax 9366 8192 
Principal: Mr. Jeffrey Parker 
principal@hestalbanssth.catholic.edu.au  

Deputy Principal: 
Mr. Michael Bonnici  

Holy Eucharist Parish 
Parish Priest-  
Fr. Tuan Anh Do CSsR.   
Assistant Priest:  
Fr Peter Ly Trong Danh CSsR (P) 
9366 1310 
Mass Times 
Saturday: 6pm 
Sunday: 9am, 10.30am, 6pm 
Vietnamese Mass at 12pm 

ေကင်ာင္းာရငး ််သ် 
းငသငးာငေ ္သ်္ကရွေလ်  နဘ င်္ႏ်ိုာငးးာရငးန္းင္လ ္င်္ 
္ရပ္း းေလ်ႏ်ိုသငရ ငေကင်ငး ခာင္ ခာင Prep, Grade 1 ႏ်ိုာငး 2 ကေ ္ င်္ေကင်ာင္၏ Camping Policy ကနားေပးးို႔ေလ်  တရငက််္ တ းသပသဥင င်္ရွဝာင 
း း ကရွလုင။ Prep ကေ ္ င်္  ္းကငသ်း ္ ကခေဝ ်င လို႔ာ္ေဆ်ာင က္ရပ္း Grade 1 ကေ ္ င်္က ုေ္းသ်း Grade 2 ကေ ္ င်္က  ္းကငသ်ႏ်ိုာငး 
ုေ္းသ် င်္း ္ ေဝ ်ငလို႔ာ္ေဆ်ာင ကရွလုင။ ဤးေ ခ႔ း ကို႔န င်္ႏ်ိုာငး းသပးသဥင င်္လုင ကာနညငရနာာင ခ င ရငသခ် ေ္းးနာာင တ နာ္ ကငက္းငႏ်ိုာငး Grade 3 
 ခာငုးနရငးသပးသဥင ခာင ပရာငဆာင တ င်္ း ခကငးေး်ကငးက္ပရနက္းင ပါသငလုင။ 
 က်လရေ ္ေ္း႔ ခာင ႏ်ိုသငသဥငကငာင္ရေလ် ကၽခ္းငေ ်င နာ႔ကေ ္ င်္ ကနာညင နာာငါ္းင ပ္ေလ် းႏိုာရု်ပရရ ခ းသပးသဥငပရန ာရငး းရွလုင။   
ပရလေလ်းက် င်္လုငးကုငးေလခ္ပ ာငး ်္္ရပ္ ေကင်ာင္လ်္ င်္ ုင္ လ္ နာ႔၏းႏိုာရု် ကငက်ကနာ ဂာဏငည္လာငးရွလုင။ 
သ်လာငႏ်ိုသင သငးာ ို႔ာ္း ခကင     ေကင်ာင္လ်္ င်္း ္ ာရငေဆ်ာငေရ္လုင လ် ကးႏိုာရု်ပရရ ခ ပါသင ်ေး်ာင ကနန္သ်္း်္းာ င  ေရ္ ကေလ် Mrs. 
Hickey ကနာ းး္္ေကင္း္္ ာငက်နရွလုင။ 
ႏ်ိုသငရ ငေကက္္ပးာင္းသပးသဥင ခာင ေကင်ာင္လ်္း င်္ နာ္ ကငေ က်ာင္ေ ခေပ ာငႏိုနာာငရွလုင။ ေကက္္ပးာင္လုင Physical Education Program 
(က်ညရု်)  ််း ခ္းငးေက္ ကပ္ေလ် းသန ငးရနာာင္ပါသငရွလုင။ Grade 6 းကာ္းငရနာာင္ ်် ကေ ္ င်္ (50)  ပ ်  ေကက္္ႏိုနာာငက္းင 
ကၽခ္းငေ ်င နာ႔ကုငကခညငး်္ရွလုင။ ေကက္္ပးာင္းသပးသဥငကနာ  ာရငေရ္ေလ် Miss Christie ႏ်ိုာငး ရို႔းရနာ္ေရ္ ကေလ် ဆက် င်္း်္ ို႔ာ္ကနာ 
းး္္ေကင္း္္ ာငက်နရွလုင။ 
ညေ္း႔လုင Term 3 း ခကငေ္း်ကငဆို႔ာ္ က္းငရို႔ာောခက််ေါခပးာင္ ပါသင္ရပ္ရို႔းရနာ္ေရ္ ကေလ်  နဘ င်္း်္ ို႔ာ္ကနာ းး္္ေကင္း္္ ာငက်နရွလုင။ 
ကက်နေလ်ောခကနာ ေကင်ာင္၏ Technology  နာ္ ကငက္းင းလို႔ာ္ပရနလခ်္ ုင ပါသငရွလုင။ 
     
    ေကင်ာင္ရန ငကကင ခာင  နလ်္သာ င်္ႏ်ိုာငးး ္ ေရင်ငကွ်ာာငေလ်ေ္း႔ကကင င်္ ကက်န က ုငဟာ  
    ေ ်င်င ာငး နရွလုင။ ေး်ကင နာဘ် (၇) ကကငး  ္း ်ာၤေ္း႔လုင ဝ္းငး င္ င်္ Professional  

Development Day ပါသငလုငးး ခကင ေကင်ာင္ရန င ုင။ ေး်ကင နာဘ်  (၈)ကကငး းဂာၤွေ္း႔  
 ်သ၍ Term 4 သ ာင ုငပါသငရွလုင။ 
 
ဘာက်္က်ာငေက်ာင္ ကပ္ေရ္ရွေသ 

 

 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                             Mr Jeffrey Parker 
                                                                                                                                                              Principal 

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time – Year C 
 
 
 
 
 
 
 

A reading from the holy Gospel according to 
Luke (Lk 16:10-13) 

 

You cannot be slaves both of God and of money. 
 

Jesus said to his disciples: ‘The man who can be 
trusted in little things can be trusted in great; the 

man who is dishonest in little things will be 
dishonest in great. If then you cannot be trusted 
with money, that tainted thing, who will trust 
you with genuine riches? And if you cannot be 

trusted with what is not yours, who will give you 
what is your very own? 

‘No servant can be the slave of two masters: he 
will either hate the first and love the second, or 
treat the first with respect and the second with 

scorn. You cannot be the slave both of God and of 
money.’ 

 

                   The Gospel of the Lord. 

www.hestalbanssth.catholic.edu.au 

mailto:principal@hestalbanssth.catholic.edu.au
Michael Bonnici
Burmese



Sport News 
 

Grade 3-6 Swimming Program  
Week 8 & 9 လုင  Grade 3-6  င်္၏ Sunshine Leisure Centre  ခာင ေကက္္လာငေလ် း ်ုငးပါသငရွလုင။ ေကင်ာင္လ်္ င်္ ၉ ကကင ခာင ေ္းေ နာာင္ (၄၅)  န္းသငလာငည္း း ကရွလုင။ 
လာငည္ေ္းလုငးးးငန္းင ခာင ေကက္္ပးာင္ နာ္ ကငကၽခ င္ကငာငက္းငႏ်ိုာငး းပရနလေဘ်ေဆ်ာငေလ် းပရနး ္ င်္ပါာငး ေကင်ာင္လ်္ င်္သန ငး်္းကငလ္းငသခ် လာငည္ေ က်ာင္ေ ခ႔ပ ာငႏိုနာာငရွလုင။  

Holy Eucharist School Leadership Team, Grade 3-6 ဆက် င်္ LSO  င်္း Sunshine Leisure Centre  ် Swimming ရနာ႔းငလ္ င်္း  နဘ င်္၏ ရို႔ာရနာ္က္ုပ တပါာငး ၂၀၁၉ 
းာႏ်ိုသငေကက္္ပးာင္းသပးသဥငကနာ ေး်ာငပ ာငသခ်ပရန ာရငႏိုနာာင တ း ခကငးး္္ေကင္း္္ ာငက်နရွလုင။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

National Athletics Championships 
ဤးရ ငသကင ာငဘ်  (၁၈-၂၃) ကကငးးန Australia ႏိုာနာငာို႔း္းညင္းညင းကရငကရင ် ေကင်ာင္လ်္ င်္ Darwin  ခာင္ရနနာငရခ ကငာင္ရ ုင ပါသငရွလုင။ 
ကၽခ္းငေ ်င နာ႔ေကင်ာင္ ်  Stephanie Afano (6HB) လုငးေက်ာင္ဆို႔ာ္ ာရငေဆ်ာငႏိုနာာငက္းငႏ်ိုာငး ေက်ာင္ေလ်လ ာင္ႏ်ိုာငး ပရ္းငေက်ကင ်က္းငကၽခ္းငေ ်င နာ႔ 
ဆႏိုၵပရန နရွလုင။ 
 
Miss Clare Christie 
Physical Education Teacher 
 

 
D 

 

LEARNING AND TEACHING 
HOMEWORK 
 

 နဘ င်္း င်္သာက Home Work ႏ်ိုာငးရ ငလကင္ရပ္ သနာ္ကန င တက်နရွလုင။ ္ရပ္း းေလ် းရ င င်္ ခာင Grade 3-6 ေကင်ာင္လ်္ င်္ ေကက္္ပးာင္းသပးသဥငက်နလုငးး ခကင Home work 
 က်နပးာင္ပါသငရွလုင။ ေကင်ာင္လ်္း င်္သာလုငေကက္္္ရပ္ ်ပရ္းင ်လုငးးးွ ခာင း ခ္းငရ္းငရ္းင္း း ကရွလုင။ းနာ႔ေ က်ာငးဆက် င်္က ေကက္္လာငပးာင္္ရပ္ ် Home work ေရ္က္းင လာငးေ ်ငေ က်ာင္ 
သဥင္သ်္း်္ရွလုင။ 
Holy Eucharist ေကင်ာင္၏ းေက္ ကပ္ေလ်းသန ငးရနာာင္ သငးာ ခာင Home Work လုငရွဝာငေ္း္ရပ္ ေကင်ာင္လ်္ င်္ ်ဝ္းငလန တက်နက္းငႏ်ိုာငး 
ေက်ာင္ေလ် လာင က်္ပးာင္းကငာငးက်နက္းငပါသငရွလုင။  ဤးက်လုင  နဘ င်္၏ းး္းင္က၏း ခကင ေကင်ာင္ႏ်ိုာငး  နဘ င်္ဆကငဆို႔ တ  နာ္ ကငက္းင 
း ခကင ုင္ပါသငရွလုင။ ။ (HE Homework Policy,2018) 
Home Work ကနာ  ္း ်ာၤေ္း႔ ်  က်လရေ ္ေ္း႔ုးးနလ် ေရ္ရွလုင။ 
 
Prep – Grade 1                 ု နာာင္ ၁၀  န္းသငါ ငက္းင။ သက်္ ို႔ာ္ င်္ ေ းကငာငးက္းင  
  

Grade 2       သ်ါ ငပးာင္ းရွးဝာင Home Work ေရ္လုင။ ု နာာင္း င်္ဆို႔ာ္ (၁၅)  န္းသင 
Grades 3-4  သ်ါ ငပးာင္ းရွးဝာင Home work ေရ္လုင။ ု နာာင္ း င်္ဆို႔ာ္ (၂၀)  န္းသင 
                                           

Grades 5-6                 သ်ါ ငပးာင္းရွးဝာင Home work ေရ္လုင။ ု နာာင္း င်္ဆို႔ာ္ (၃၀)  န္းသင 
 

NB:  းန င ခာင ါ ငက္းငည္ ်ေလ် သ်းာရငကနာ ေ္း႔ နာာင္ေကင်ာင္လနာ႔ ပရ္းငည္ ်က္းငႏ်ိုာငး  နဘ င်္က  ကင ် ငးနာ္ (လနာ႔) Command ေက္က္းငပါသငရွလုင။ ေ္း႔  နာာင္ းန င ခာငါ ငါနာ႔က္းင 
ည္ ်ေလ်သ်းာရငလုင   က္းငပါသင္ရပ္း  နဘ င်္က  ကင ် ငးနာ္ေရ္ပးာင္ က်နရွက သ်းာရင   နာ႔ ကရွ။ 

ဆက် င်္က းးကငက Policy  င်္ႏ်ိုာငး ကနာကငုပေလ် းက် င်္ကနားလို႔ာ္ပရန္ရပ္ ေး်ကင ခာငေရ္း်္လုငး း နာာင္းလို႔ာ္ပရန ််ပါသငရွလုင။ 
1. Grades 2-6. ေကင်ာင္လ်္ င်္း ခကင ေကင်ာင္ ် Home work သ်းာရငးရ င နာာင္ေရ္ န ငး ုင။ 
 

2. Homework လုင ်္းငက္းငက ုင။ 
 

3. Homework လုင ေကင်ာင္း လာငည္ေလ် လာငး္းင္သ်းပရာငပါသင္ရပ္း  ပ ာငဘ္္ေလ် းလသငပါသငေလ်းက် ပါသင ုင ဟာ ငရွ။ 
 

4.  ္ရပ္ေလ်း  နဘ င်္ ကင ် င  းနာ္ေလ် Home work  းရငက္းငး Home work book  ်  နဘ င်္ကနာ ဆက် င်္ကနာ ဆကငလခညင ုင။  
 

5.  ္ရပ္ေလ်း  နဘ ကင ် င  းနာ္ေလ် Home work ကနာ းရငက္းငး ဆက် င်္က  နဘ င်္ကနာ းေ က်ာင္ က်္္ရပ္ ်  နဘ င်္က ေး်ကငရို႔း တရငကငကခကငရွက 
ကေ ္း ခကင ေကင်ာင္ ် Home Work ကနာ ဆကင ကငေရ္ေ ်း ုင  ဟာ ငရွ။  

6. Term ၏ းသရနာာင္ႏ်ိုာငး ေ္း်ကငဆို႔ာ္ရနာာင္ရ င ခာင Home work  က်နရွ။ ဒပးာငဘ် ရး း္ရပ္ ခာင Home work  က်နရွ။ ရို႔ာ ်္းင Home work ကနာ ႏိုနာဝာငဘ်  ကာ္းင ်္ရပ္ ် ပါသငရွလုင။ 

7. းပရနလေဘ်ႏ်ိုာငး းကငာငးက်နက္းင Home work ကနား်္ေရ္ကရွ ုင။ 
 
 



PARENT CODE OF CONDUCT POLICY 

 Holy Eucharist ေကင်ာင္ ခာငက်နေလ်  နဘ င်္ႏ်ိုာငး းာရငးန္းင္လ္ င်္လုင လ်္လ ပ္ င်္၏ ရု်ေက္း ခကင း ခ္းငးေက္ရွေ က်ာင္ 

ကၽခႏိုနာရင နာ႔ ညို႔ာ ကုင ကငးို႔း်္ရွလုင။ းဘညငေ က်ာငးဆနာေလ်င ၎ နာ႔လုင ကေ ္ င်္၏ ရု်ေက္ ခာငလ် က  န န နာ႔ဝွလ္း်ရွေလ် 

းပး်္ေလ်ဘ်လ်ကရင င်္ ခာင ုင္ း္္းခင္းငက္းငး ခကင ရို႔းရနာ္ေရ္ႏိုနာာငလုငဟာ းို႔ည္ေလ်ေ က်ာငးပါသငလုင။ ကၽခႏိုနာရင နာ႔းေ္းပါာငး 

ကေ ္ င်္း်္ေကင်ာင္ကို႔ာ္ ို႔ာ္းို႔နက္းင းသခ င္ကာ္းင ကနန္သ်္ေဆ်ာငကခကငေရ္လုင။ းနာလနာ႔ကေ ္ င်္း ခကင ို႔ာ္းို႔နသန ငးငေလ် ရ ငဝ္းင္ကငာငကနာ 

ါ္းင ပ္ေရ္ႏိုနာာငက္းင ််း ေကင်ာင္ဆက်  င်္ႏ်ိုာငး ကခ း်္ ို႔ာ္ နဘ င်္းာရငးန္းင္လ္ င်္၏  ်ဝ္းငပါသငရွလုင။ 

Holy Eucharist School ၌ ကေ ္ င်္း ခကင  ို႔ာ္းို႔နေလ် ရ ငဝ္းင္ကငာင ါ္းင ပ္က် ခာင ေကင်ာင္းေ္းပါာငး  နဘ င်္ႏ်ိုာငး 

းပး်္းာရငးန္းင္လ္ င်္ႏ်ိုာငး း ္ ကခ  ကင  ခ ာရငေဆ်ာငပးာင္ႏ်ိုာငး ေဆခ္ေႏိုခ္ နာာငရာငပးာင္လုင ုင္ း ခ္းငးေက္ရွေ က်ာင္ကနာ ုင္ 

 ကငးို႔း်္ရွလုင။ ဆနာ နာကာင္ ်် ေကင်ာင္ ်ဆက်  င်္း ကေ ္ င်္၏ နလ်္သာဝာင င်္ပါသငေလ်  နဘ င်္ႏ်ိုာငးးာရငးန္းင္လ္ င်္း်္ ို႔ာ္လုင 

 ပရ ္း် င်္ကနာ ုပ ္ုပ ်င ေ ္သ်ေလ်းပရနး ္ င်္ပါာငး းးငန္းင ်ပေပါက်ာင္က္းင း ခ္းငးေက္ ကပ္ရွလုင။ ဤက းလနာ႔ေလ်ပရန ာရငႏိုနာာငက္းငး ခကင 

 နဘ င်္ နာကငက််က္းင ဤသုင္ ငဥငသုင္က င္ (policy)  င်္ကနာ ကၽခႏိုနာရင နာ႔ေကင်ာင္ ် းာ ငပရ္းငး်္ပးာင္ပါသင္ရပ္း ဤးာ ငပရ္းငးငကင င်္ကနာ ုင္ 

 နဘးာရငးန္းင္လ္ င်္ ် းး္္လပါာငး  နာကင္း်ေရ္ရွက္းင ေ  မ်ကရငးို႔းရငရွလုင။ ကၽခႏိုနာရင နာ႔ ညဥငေကင္ တ င်္ကနာ  ေ ္ သ်္ပါသငေသလုငး 

 ကင းို႔ႏိုနာာငေလ် းပရနး ္ င်္ေ က်ာငး ေကင်ာင္၏းေ္းးး်္းက လ င ် ငးာ ငပရ္းငး်္ပးာင္ပါသငရွလုင။ ေကင္း္္ပရန္ရပ္ 

ဤသုင္ ငဥင္သုင္က င္ င်္ႏို်ာငး ကာင္ႏ်ိုပ္ကင င္ဝာငႏိုနာာငေသက္းင းးငန္းငေရ္ရွ။ ဤးက် င်္ကနာ ေကင်ာင္၏ Website  ်် download ႏိုနာာငရွလုင။ 

(လနာ႔) Administration office  ်ကက်နႏိုနာာငရွလုင။ 

 

SCHOOL HATS IN TERM 4 
 

 
 

Term 4  ််ေကင်ာင္လ်္ င်္း်္ ို႔ာ္ႏ်ိုာငး ဆက် င်္းပရာငးခကငးငန္းင ်် ဥပ္းာ ငေဆ်ာင္ ကရွက္းင ေ ်ာင္ဆနားငာငရွလုင။ ေကင်ာင္  Policy း နာာင္ေကင်ာင္လ်္ င်္ 
း်္ ို႔ာ္ေကင်ာင္ ို႔ာ္ ေကင်ာင္ဥပ္းာ ငႏ်ိုာငး  ်္းငက္းငေလ် ေကင်ာင္ဝ ငသို႔ာကနာ ဝ ငဆာင ကရွက္းင ေ ်င်င ာငးရွလုင။ ေကင်ာင္ဥပ္းာ င င်္ေကင်ာင္ ကို႔ာ္း္းင ်် ေက်ာင္ းငေ္းရွလုင။ 
 

 

SCHOOL UNIFORM 

 

ေကင်ာင္လ်္ င်္း်္ ို႔ာ္  ်္းငက္းငေလ်ေကင်ာင္ဝ ငသို႔ာ္ကနာ  သငးငန္းင ို႔ာ္ဝ ငဆာင ကရွက္းင ေ င်င ာငးရွလုင။  ဝ ငဆာငရွက ေကင်ာင္ဝ ငသို႔ာ ဝ ငကပးာင္ းေ က်ာင္ကနာ နဘ င်္ ် သ်ေက္က္းငပါသငရွလုင။ 
ေကင္း္္ပရန္ရပ္  ် ငလ်္က္းင ေကင်ာင္လ်္ င်္ ေကင်ာင္ဝ ငသို႔ာ ဝ ငရွက းလနေရ္သ်ကနာ းန ငလနာ႔ နဘး းာရငးန္းင္လ္းို႔ သ်ေရ္ရနာ႔ ုငပါသငရွလုင။ းလနေရ္သ် ခာင  နဘး းာရငးန္းင္လ္ ကင ် င 
းနာ္က္းင နားရင္ရပ္ ေကင်ာင္လ်္္း် ုငကနာ ုင္ ကို႔ာ္ ် င  င္ ခာင ေက္း်္ ုငပါသငရွလုင။ ေကင်ာင္ရန ငကကင င်္ ခာင  နဘးးာရငးန္းင္လ္ င်္က လာငးကေ ္း ခကင ေကင်ာင္ဝ ငသို႔ာသပသဥင 
 ေရ္က္းငးးငန္းငေက်ာင္ပါသငရွလုင။ ေကင်ာင္ ဝ ငသို႔ာကနာ 2/5153 Westwood Drive Ravanhall Vic 3023  ခာငဝညငည္ကက်နႏိုနာာငရွလုင။ Second hand uniform ကနာ Susan Fatai းို႔ ်် ကက်နႏိုနာာင္ရပ္  ေ္း႔ နာာင္ 
ုေ္း ၃္၁၀  ် ၃္၃၀ ္း်၇ပး က်္ ခာင ေက်ာင္းငေရ္ရွလုင။ 
ေကင်ာင္ကို႔ာ္း္းင္ ် ုင္ ဝ င္ရပ္လ်္ေကင်ာင္ဝ ငသို႔ာေဟ်ာင္ ။ (ေကင်ာင္သပ္ါန္းရင င်္ းရွးဝာင)းေကင်ာင္လ်္/လ္ င်္ ဝ ငဆာင၍ကႏိုနာာငေလ္ေလ် းက် င်္း ခကင း ်ွဴက်ာင င်္ကနာ ဝ င္ေပ ်ကငသခ် 
 ကငးို႔ရွလုင။  ်ွဴ ္းင္ပးာင္ပါာငး၎း ေ ်င်ငါခ ငေရ္ပးာင္ပါာငး၎း ဝ ငသို႔ာ င်္ကနာ သပ ္းင္ေရ္ပးာင္ပါာငး၎း ရွ၀ာငက္ုပ နာနရွက Michael Bonnici ကနာ ကို႔ာ္း္းင္ ခာငဆကငလခညငႏိုနာာငရွလုင။ 
 

CHILDREN ARRIVING TO SCHOOL EARLY IN THE MORNING 

 

 ္းကင (၈္၀၀) ္း်ကပ   နာာငးာငေကင်ာင္လ်္ေ ်ငေ ်င င်္ င်္ ေကင်ာင္လနာ႔ေက်ကငက်နေ္းေ က်ာင္ေ ခ႔က်နကရွလုင။ ဆက်/    င်္၏ Yard Duty လုင  ္းကင (၈္၃၀) 
္း်ကပ ခာငလ်သ ာငေ က်ာင္ လနက်နေသ နာရွလုင။ လနာ႔ေလ်င ုင္ ေကင်ာင္လ်္ င်္ လုင ေကင်ာင္လနာ႔း ခ္းငေသ်သပ္သခ်  ေက်ကငက်နေ္း ကရွလုင။ 
 ေကင်ာင္လနာ႔ေသ်သပ္သခ်ေက်ကင ်ေလ်    ေကင်ာင္လ်္ င်္ကနာ  ်ဝ္းငည္ ကပ္ ကရငေရ္ ုင  ဟာ ငရွ။   ကၽခ္းငေ ်င နာ႔ ေကင်ာင္  ကငးာင   ပရနသာေသ်ာငးေက််ကငပးာင္ (Before 
School Care )  ကနား္းင္ ေဆ်ာင ခာင  က်န္ရပ္ ္းို႔္းကငသ် သ်္း္းင္ကနာ Miss Murnane’s room  ခာင ္းို႔္းကင (၈္၁၅) ခာင က်နရွလုင။  န န ်ဝ္းငကနာ  န နည္က္းငပါသငရွလုင။  
းနာေ က်ာငးဆက် င်္း်္ ို႔ာ္ကနာ ုင္ ကုငး ကရငလ္ က်နေကင်ာင္္လ်္ င်္။ (ေသ်သပ္သခ်ေက်ကငက်န ်ေလ်ေကင်ာင္လ်္ င်္) ကနာ ေကင်ာင္  ကငးာင ပရနသာေသ်ာငးေက််ကငပးာင္း ္းင္ လနာေ ဟာ င ္းို႔္းကငသ် 
သ်္း္းင္း ္းင္လနာ႔  ကငေက်ကငေသက္းင ုွ်ာ္းင က်္ ေသရွလုင။ 

 

 

GATES 

 

Holy Eucharist Catholic Primary School လ ငု ကေ ္ င်္ႏ်ိုာငး  ္ာညင င်္း်္ေဘ္ကာင္ ို႔ာ ္းို႔နက္းငေသ်ာငးေက််ကငပးာင္ ်် ေကင်ာင္၏းကနက  ်ဝ္းငဝ မက်္ ပါသငရွလ ငု။ ဤးို႔ည္းငကင ်် 
းကသငေ ်ငကနာညင နာာင လခ္းငလာင တႏ်ိုာငး းကသငေ ်င၏းငသငပးာင္ေ  မ်း  က်္ ်င  တ င်္လ ငု းကသငည်္းငဘ်လ်ဝာင  သငေည်ကငသပ နာာင္၏  ခ္းငပ  ငေလ် သန ငႏ်ို ို႔ာ္လ်္ ် ေရွကငါခ်္ ်ရွလ ငု 
(CECV Commitment Statement to Child Safety)။ ကၽခ္းငေ င် နာ႔၏ ဂ န င်္ေ က်ာငး ေကင်ာင္ဝာငေရွကင င်္ရန ငးငန္းင င်္ကနာ က္းင႔လ ငက္းင နားရငရွလ ငု။ ေကင်ာင္ရ ငရ င ငု 
ဝာငေရွကင င်္း်္ ို႔ာ္ကနာ  ္းကင(၈္၁၅) ္း်ကပ ် (၉္၀၀) းနါခာငး ငုပါသင္ရပ္ ုေ္း (၃္၀၀) ္း်ကပ ်(၃္၄၅) ္း်ကပ ခာင ပရ္းင ငုါခာငး ငု။ လာငးကေ ္ေကင်ာင္ေ္း်ကငကငး း ်ငာင (လနာ႔) လာငလ ငု 
ဤးးငန္းင ခာင ေကင်ာင္လနာ႔ ်ေက်ကင နာရွက ေကင်ာင္ကို႔ာ္း္းင္ ခာင ဝာငးခာငးကည္က္းင  ာငပရက ငု။ ေကင္း္္ပရန၍  ် ငလ်္က္းင ်် းကညင၍ လာငးကေ ္ကနာ ုေ္း (၃္၃၀) ္း်ကပ ခာင 
 ်  ကနနႏိုနာာငရွက ေကင်ာင္းငန္းငေ္း်ကငရနာာင္ပရနသာေသ်ာငးေက််ကငေလ် (After School Care) လနာ႔ ရနာ္း်္ ငုပါသငရွလ ငု။ ဤးသပးသဥငကနာ  ာရငေဆ်ာငလ ငုး Camp Australia  ် 
ဝ္းငေဆ်ာငး ေက်ကငည္ ငုပါသငရွလ ငု။ 

SCHOOL CLOSURE DAY 

 

Holy Eucharist ေကင်ာင္ ် ဝ္းငး င္ င်္ း်္ ို႔ာ္ ၂၀၁၉ းာႏ်ိုသငး ေး်ကင နာဘ် ။ (၇ိ ကကငး  ္း ်ာၤေ္း႔ ခာင Professional Learning က်န ုငပါသငရွလုင။ 
းနာေ က်ာငး  

• ၂၀၁၉ းာႏို်သငး ေး်ကင နာဘ်  ။ (၇ိ ကကငေ္းေး  ္း ်ာၤေ္း႔ ။ (ေကင်ာင္ရန င ုငိ 
• ၂၀၁၉ းာႏ်ိုသငး ႏိုနာဝာငဘ်  ။ (၄ိ ကကငး  ္း ်ာၤေ္းေ ။ (ေကင်ာင္ရန င ုငိ Reporting Day 
• ၂၀၁၉ းာႏ်ိုသငး ႏိုနာဝာငဘ်  ။ (၅ိ ကကငး းဂာၤွေ္း႔။ (ေကင်ာင္ရန င ုငိ Melbourne Cup 

 

Mr Michael Bonnici                     
Learning and Teaching/Deputy Principal                     
Michael.Bonnici@hestalbanssth.catholic.edu.au 

 

HAVE A SAFE AND HAPPY SCHOOL HOLIDAY 
  

 

 

Holy Eucharist Catholic Primary School  
St Albans South. 

 
PARENT/CAREGIVER CODE OF CONDUCT POLICY 

 
Please also refer to the Grievance Policy (Parents/Caregivers) 

 
 

Holy Eucharist Catholic Primary School Commitment Statement to Child Safety 

A safe and nurturing culture for all children and young people at our Catholic school 

‘The intention for this statement is to provide a central focus for child safety
1
at our Catholic school, built 

around a common understanding of the moral imperative and overarching commitments that underpin our 

drive for improvement and cultural change….  

…Holy Eucharist Primary School together with the CECV will stay abreast of current legislation and will 

meet legislative duties to protect the safety and wellbeing of children and young people in our care, 

including the Victorian Child Safe Standards (Victorian Government 2016), mandatory reporting, 

grooming, failure to disclose and failure to protect requirements2’.  
1As defined by the Victorian Government Special Gazette No. 2 (2016), ‘children and young people’ in this 

document refers to those children and young people enrolled as students in Catholic schools in Victoria.  
2Holy Eucharist Catholic Primary School Commitment Statement to Child Safety 

 
EVIDENCE OF THIS OCCURING AT HOLY EUCHARIST  

 

Holy Eucharist Primary School, together with the guidance of the Catholic Education Commission of 

Victoria Ltd (CECV) holds the care, safety and wellbeing of children and young people as a central and 

fundamental responsibility of Catholic education. This commitment is drawn from and inherent to the 

teaching and mission of Jesus Christ, with love, justice and the sanctity of each human person at the heart 

of the Gospel.  

Our utmost responsibility at Holy Eucharist is to create a child-safe school environment. It is a dynamic 

process that involves active participation and responsibility by the whole school community. 

Holy Eucharist Primary School, in partnership with families, will ensure children and young people, are 

engaged and active participants in decision-making processes, particularly those that have an impact on 

their safety. This means that the views of staff, children, young people and families are taken seriously 

and their concerns are addressed in a just and timely manner. 

 

Introduction 

At Holy Eucharist School we are committed to nurturing respectful relationships and active partnerships 

with you as parents/caregivers. We believe that our students’ learning journeys are enriched through 

positive and reciprocal home and school relationships. 

As parents/caregivers, you act as one of the most influential role models in your child’s life. We 

therefore seek your support in promoting and upholding the core values of the school community and its 

culture of respectful relationships. 
 

This ‘Parent and Caregiver Code of Conduct’ is intended to guide you in your dealings with staff, other 

parents/caregivers, students and the wider school community. It articulates the school’s key 

expectations of both staff and parents/caregivers with regard to respectful relationships and behaviours. 

It also specifies the school’s position with regard to unacceptable behaviours that breach our culture of 

respect. 
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HEALTHY EATING 
 

Obesity ဟာေးခလုင။ း ခ္းငးကၽခို႔းဝ ခ္းငပးာင္ေက်ဂွလုင ညေ္း႔ကၽခႏိုနာရင နာ႔ ရ ငဝ္းင္ကငာင ခာင ေ ခ႔ ကို႔နေ္းကေလ် 
းပါသငဆနာ္ သငကရငပါသငလုင။ ၎ေက်ဂွလုင ညေ္း႔ကၽခႏိုနာရင နာ႔ ရ ငဝ္းင္ကငာငး ခကင သနာ္ကန ငသက်ေက်ဂွ  သငးာပါသင ်လုင။ 
 လသေ  ္ ငႏိုနာာငာို႔ ခာင ၂၅ က်းနာာငႏိုတ္းင္ေလ် ကေ ္လ္ာညင င်္လုင ၎ေက်ဂွကနာ းို႔သ်္ေ္းကေ က်ာင္လနက်နကရွလုင။ ဆနာ နာကာင္ ် 
ကေ ္ ၄ ေည်ကင ခာင (၁) ေည်ကငလုင ဤေက်ဂွကနာ းို႔သ်္ကလုငဟာ ဆနာ နာ္ရပ္ ေက်ဂွးို႔သ်္ေလ် ကေ ္ဥပ္ေက ်် ုင္ 
ရနာ နာ နာ္ ်ေ က်ာင္လနကရွလုင။ 
Obesity ဟာေးခေလ် း ခ္းငးကၽခို႔ဝေလ်ေက်ဂွ ်  ဆာငး ႏ်ို ို႔ာ္ေက်ဂွး ဆပ္းငနနနေက်ဂွ (D-Type 2)း  ကခကငလ်္း်္ေ င်းပးာင္ 
(လနာ႔) ္း်ကငာငပးာင္ေက်ဂွ ႏ်ိုာငး  းငနနေေလ် ကာငဆ်ေက်ဂွ င်္ကနာ ုင္ ပါသငါခ်္ေသႏိုနာာငရွလုင။ 
 န န နာ႔၏ းေ ္းငန္းငကနာ ကင္းင္ ်သခ် းန္းင္လန င္္းုင္ကနာ ကေ ္ င်္း်္ ာညငကခညငသဥငးးွ ခာင လာင က်္ေရ္ပးာင္ က်နရွက 
းလကင ကပ္ေလ်းးွ ခာင လာင က်္ေရ္က္းင ရနာ နားကငး  ်  ငရွလုင။ းနာ႔ေ က်ာငး ာညငကခညငသဥငးးွ ခာင ကေ ္ ္ာညင င်္း်္ 
ကင္းင္ ်သခ် သ်္ေလ်ကငပးာင္ကနာ လာငေရ္က္းင း ခ္းငးေက္ ကပ္ရွလုင။ ဤလနာ႔လာင က်္ေရ္ပးာင္း်္ပါာငး ကေ ္ာညင င်္လုင 
ကင္းင္ ်ေက္ႏ်ိုာငး ုပုခ ငေလ် းသ်္းေလ်ကင င်္ကနာ ေကခ္းငညငႏ်ိုနာငသခ င္က်န္ရပ္  န နကနာညငကနာငညင obesity ဟာေးခေလ် 
း ခ္းငးကၽခို႔ဝ ခ္းငပးာင္ေက်ဂွ ် က်ကခညငႏိုနာာင ုငပါသငလုင။ 
ကေ ္ င်္ကနာ း ခ္းငးကၽခို႔းဝ ခ္းငပးာင္ ် က်ကခညငပးာင္လုင ကေ ္ င်္၏ ေကင်ာင္း ာင္ ္္ ် သ ာငႏိုနာာငရွလုင။ 
ကေ ္ာညင င်္လုင န န နာ႔၏ းးငန္းငး င်္ဆို႔ာ္ကနာ ေကင်ာင္၌ ကာ္းငဆို႔ာ္ေသလက းလနာ႔ ေကင်ာင္၌သ်္ေလ်ကငေလ်းသ်္းသ်လုင 
း ခ္းငးေက္ ကပ္ရွလုင။ းနာ႔ေ က်ာငး  နဘ င်္းေ္းပါာငး း ာင္ပရာငေရ္က် ခာင ကင္းင္ ်ေက္ႏ်ိုာငး ုပုခ ငေလ်းသ်္းသ် င်္ကနာ  
ပရာငဆာငေရ္က္းင  နားရငရွလုင။ ဤက းလနာ႔ေလ် းသ်္းသ် င်္ကနာ သ်္ေလ်း်္ပါာငး ဥ်ဏငကုငါခို႔္ါနန္ နာ္ ကင တး်္ေက်ာင္ ်္ရပ္ 
ရု်ေက္၌ ုင္ း္္းၽခ္းင ် ုင ပါသငရွလုင။ းကညင၍ နဘ င်္းေ္းပါာငး  း်္ ရင၍း ာင္ ္္ပရာငေရ္းငန္းင 
 က်နရွကး ေကင်ာင္၌ေက်ာင္ေလ် းသ်္းသ် င်္ကနာ  ််ည္ေရ္ႏိုနာာငရွလုင။ ဤက းလနာ႔ ််ေရ္က် ခာင ကင္းင္ ်ေက္ႏ်ိုာငး 
ုပုခ ငေလ်း်္ းေက္ ကပ္ရွလုင။ ဥရ ်းဆပ းဆနင ငး င်္ေလ် (Lasagna) းသ်္းသ် င်္ကနာ  ််ေရ္ပးာင္းကငး 
းဆပးဆန ငး္းုင္္ရပ္ ဟာင္လပ္ဟာင္ကခကင င်္ ရွဝာငေလ်းသ်္းသ် င်္ကနာ ဝညငေရ္ႏိုနာာငရွလုင။ 
ကေ ္ င်္၏ းသ်္းေလ်ကင င်္၌ ရွဝာငေလ် း္းုင္ာညငေလ် းဆပးဆန ငး င်္ကနာ ေ္း႔သဥငေ ်င်းးငႏိုနာာငပးာင္ပါာငး obesity ဟာေးခေလ် း ခ္းငးကၽခို႔ ဝပးာင္ ် ကေ ္ င်္ကနာက်ကခညငႏိုနာာငရွလုင။ 
လနာ႔ပါသင၍  နဘ င်္း်္ ုင္ ညေ္း႔ရာငကေ ္ င်္၏ းသ်္းေလ်ကငပရာငဆာငေရ္က် ခာင းး္္ဂကာသနာကငရွက္းင  နာကင ခ္းင္းရငရွလုင။ 
 
 

 

DATES TO REMEMBER 

OCTOBER 

• Sunday 6th October – Daylight Savings begins 

• Monday 7th October – School Closure Day –  NO SCHOOL 

STAFF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

• Tuesday 8th October – Term 4 Begins for all students 

• Friday 11th Junior Sports Day – To be advised 

• Tuesday 15th October – Regional Athletics (Keilor Little Athletics Club) 

• Thursday 17th - Friday 18th October – Grade 3 Sleepover 

• Thursday 17th – Assembly in hall – All Welcome 

• Tuesday 22nd – Thursday 31st – Life Education Van at Holy Eucharist  
(All Welcome) 

• Thursday 24th – Grandparents Day Morning Tea 
• Friday 25th – Mission Market 

         Portfolios go home 

• Monday 28th – State Athletics (Lakeside Stadium, Albert Park) 

• Wednesday 30th – Portfolios are due back at school 

• Thursday 31st – Assembly in hall – All Welcome 
 

NOVEMBER 

• Friday 1st – Feast of All Saints 

• Saturday 2nd – Feast of All Souls 

• Monday 4th – School Closure Day – NO SCHOOL – Report Writing 

• Tuesday 5th – PUBLIC HOLIDAY – Melbourne Cup – NO SCHOOL 
 

 

CAMP AUSTRALIA 
 

၂၀၁၉ းာႏ်ိုသငး ေး်ကင နာဘ်  (၇) ကကငး  ္း ်ာၤေ္း႔ ခာင ေကင်ာင္ရန င ုင 
း်္ ရငကကငေသ်ာငးေက််ကင တ  ္းကင(၇္၀၀) ္း်ကပ ် ုေ္း (၆္၀၀) ္း်က်နးနက်န ုင။  ္းကငသ်း 
 ္းကငရနာာင္ ါဖကငကုငႏ်ိုာငး ုေ္းရနာာင္ ါဖကငကုင သပသဥငေရ္ ုငပါသငရွလုင။ ကေ ္ကနာညင နာာငေ္းေ ုငသ် 
း ခကငးန င ်ည္ ်က္းငပါသငရွလုင။ 
ကေ ္ (၁၅ိေည်ကငးကငရနာ္ရပ္ ကငးို႔ ုငပါသငရွလပါာငး 0402390969  ခာင Kelly ကနာ ဆကငလခညငရွ။  လဂာ င  
(၃၀) ကကင ုေ္း(၃္၀၀)   နာာငးာင Booking  ာရငႏိုနာာငရွလုင။ း်္ ရငကကင င်္ႏ်ိုာငး 
  ္လုငးးသပးသဥင င်္က်နရွလပါာငး လာငလုငသန ငဝာငသ်္ ်ငာင  ေကင္း္္ပရန္ရပ္ Kelly ကနာဆကငလခညငရွ။ 
းေပရ်ာင္း  က်နရွက Kelly က နဘ င်္းို႔းလနေရ္ ုင ပါသငရွလုင။ 
Spring Holiday းသပးသဥငး ခကင Holy Club Booking  င်္က်နရွလုင။ Excursion, Incursion 
ႏ်ိုာငး ေရင်ငကွ်ာာငေလ်ေ္း႔ကကင းေ ခ႔း ကို႔န င်္ ုင္ က်န ််ပါသငရွလုင။ Booking း ခကငေကင္း္္ပရန္ရပ္ Camp 
Australia Website ကနာ ကုငးရွ။ 
 

 www.campaustralia.com.au/holidayclub  
 

 

Ms Kelly Triantafillidis 
After School Care Coordinator                                                                                                               
kelly.triantafillidis@hestalbanssth.catholic.edu.au 

 

SCHOOL NEWS 
၂၀၁၉ းာႏ်ိုသင ္းာန၀ာငဘ်  ၁၁ ကကငေ္း႔ ခာင Holy Eucharist  

ေကင်ာင္လာန႔ The Australian Dental Van းါခ ႔ ်  
 ် ုင လခ်္ ုင ပါသငရွလုင။ Medicare Bulk Billing ႏ်ိုာငး 
းး  း၀္းငေဆ်ာင ်န ေရ္ ်် ပါသငရွလုင။ Medicare CDBS က ၂ႏ်ိုသင ်  သင ကန င 
လခ်္ါကငဆာနာငက် ကာလ ်နး ခကင $1000 ကို႔ရာို႔ောခ ေရ္း်္ရွလုင။ The Australian 

Dental Van  ်် ဤ၀္းငေဆ်ာင ်န း ခကင းို႔သ်္လာငး  လာငး ကာန ပရ္းင ုင 
းေ က်ာင္ က်္ ုင ပါသငရွလုင။ 
လာငးကေ ္ ေကင်ာင္လာန႔ The Australian Dental Van (လခ်္ါကငဆာနာငက် 
၀္းငေဆ်ာင တ) ်  ်ေ ခ႔က္းင လေဘ် ္ ရွက လာငးကေ ္း ္းင္ဆက်  
းို႔လာန႔ ေး်ကင နာဘ် (၈) ကကငေ္း႔ ခာင ပရ္းငည္ ်က္းင ပါသငရွလုင။  
လာငလုင ေ ္ပ ္းင္ ာနရွက ေကင်ာင္ ကာို႔္း္းင္လာန႔ ်္ရပ္ Mrs. Semcesen ္း ႔ ေ ္ပ ္းင္ 
ႏိုာနာငရွလုင။  
 

At Holy Eucharist Catholic Primary School we promote the safety, wellbeing and inclusion of all children 

http://www.campaustralia.com.au/holidayclub
mailto:kelly.triantafillidis@hestalbanssth.catholic.edu.au

