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GOOD SHEPHERD SUNDAY 

ေက ာင္းေေ ေသာ္းိသးင္း း္းေ  ေးနေၤငႏြေန   း္းေ  ေးနတႏန ာ ေေေ  ကငႏ း္းေ  ေးနႏေ နငာကေၤငနႏၤနက ္းန႔ာ္းေၤင   

ရွာငေယ ားင္ ဧ႔ေ္နသ ရ ္း ွႏွာင္းေကငန ာကေၤငန 

းသနၥိ ဧရႏြး ၱ းငနသာ္းရွာငႏ ာရ ္းေနာငႏနသ င ွသ ငွိန ေေ ႏေသာ္းေ  ငနာေၤငႏရစရာငွိေေ ႏေသာ္းိသးင္းေရွိ  ာငႏေရ ကငရွသေေ ြရာငေသာနႏ 

ေရ ကင သာာငရးငႏေက ာင္းကာင ႔ာတႏဧ င္းေေ  ကငေနာင္း ႏကမ းငေ  င သာနကသာႏနေ္းေွ ာငန င္းောာက ႏေးငနရွာင္းေေ ဧသၤ နငေ  ငႏြေ စ  င္း ႏ 

 ာရ ္း နငွႏူြေ စ  င္းရွသေနေ  င ူာကနႏြ  ာငန 

ေက  ာင္းြာာငြ  ွန  
 

န နငနာငေန္းန ္းရာကေေ ႏ သ    ္း ွာငွိႏြာာငိသးင္းေူ   ္းႏ 
Coronavirusႏ ေၤငကမ းငေ  င သာနတႏနူနေ  ာငကသာႏွကငနကငန္ င္း သာ္းေးေေ ာငွိႏၤြန သးငေၤငႏြန းင ကေ္း  ္းေေ ႏနသးငေန   ိနငရာငႏေ နငာကေၤငနႏHolyႏ
Eucharistႏ Schoolႏ ေၤငႏ ာၤ ေရ္းကသာႏremoteႏ  ာွငွိ onlineႏ ောငယူ ကိသာႏ ွကငနကငော နာာငရးငောင ာွငွိြ ူႏ 
 စ  ကင္ႏနာာငကသာာငေးာကေၤငနၤြန းငနကငနစေေ ႏြန သးင  ာငႏွရ    ္း ႏကေန္း   ္း   သ    ္း ွာငွိိသေ  နွကငွ ႔ႏ သာာငရးင ွာငွိႏာၤ ော္း သာာငရးငြ  င  
းသာာငွ ႔ာ္းႏ ကသ ္းန ္းေးန သးင  ာငႏ ဧတ ႏနသးငေန   ိ  ္းန  ႏရွသေးာကေၤငန ႏ ွရ    ္းကနၤင္းႏြ႔ွ့ိေ  ယငႏေက ာင္းေြ ာငကေန္း   ္းႏွကငနကငာၤ ောင့က ္းႏ 
 သာာငရးငြ  ကငႏOnline  ွာွိငႏြသ င  ာငႏော နာာငရးငႏြနေန နင   ္း ႏွ ွာငွိႏောငွိေန  ငေေ ႏာနၥၤင္း   ္းကသာႏေိ ကငာ႔ွိော္းနစွိာကေၤငနႏကမ းငေ  င သာန ွာငွိႏြ  ူက ႏ   ႏႏႏ
ာူ္းောကာင္း ာေ္းႏနာာငေွ ာင  ိ ာငာကဧာငာ ငေကငေး့ကေၤငွိႏွရ    ္း ႏကေန္း   ္း ွာငွိႏ သ    ္းႏြ ္းန႔ာ္းကသာႏေက ္းုးူ္း ာငရွသာကေၤငနႏြေန ္းဧးငိ  င္း   ္း ႏႏႏ
ေၤငနၤင္းေက  ာင္းွကငနကငႏနၤငာ ငႏ သာာငရးငႏကေန္း   ္းြ ္းန႔ာ္းႏန ောငယူ သာာငရးငႏေက  ာင္းေး ကငက ယင  ာငႏ ေ   ားင္း သာာငေြ ာငႏြနာာငနာာငေး့ကႏ   ႏႏ
ာကေၤငနႏ ေက  ာင္းွကငနကငနၤငာ င သာာငရးငြ  ကငႏေနကာင္းေွ ာင ိႏြ စ နႏြာာငန  ာငေရ္းဧးငိ  င္း   ္း ွာငွိႏောင့က ေရ္းႏြေိ ကငြကူော ႏဧးငိ  င္း   ္း     ႏႏႏႏ
ေၤငနၤင္း ကသ ္းန ္းႏြ ္းိာ င့က ာေ္းႏ  ဧးငေက ာ းငန  ႏနာာငေွ ာင့ကာကေၤငနႏေသရွသေ ္းေ းင္းနသာေေ ႏြေ့က ာင္းြရ ရွသာကကႏေက ္းုးူ္းော  ာေ္းႏေက  ာင္းေသာနႏ ႏႏႏႏ   ႏႏ
ွကငေ ယငာကႏြ  စ  င္းႏကၤူေရးငႏွ ႏရွသာကေၤငန 
ကမ းငေ  င သာနေၤငႏာ႔ာ ွးင ာာ ငေေ ႏြေေနြေး  ာငႏရွသေး ာေ္းႏြ ္းန႔ာ္းေၤငႏ ၤငေၤငွိြန သးင  ာငႏွ႔ာ္း ၤငကာသႏ ယငေူ ေွေန  ႏ ေသာကနႏကမ းငေ  င သာနႏ ႏႏႏႏႏ   ႏႏ
နာာင သာာငေေ ြရ ေၤငႏကမ းငေ  င သာနႏဧးင ကေ္းန  ာငႏDanielႏ Andrewsႏ ြ က႔ော္းန ကင   ္းကသာႏနသာကငး  ာေ္းႏ သာာင္းောၤင ာွငွိႏောၤငးယငေနကာင္းေွ ာင   ္းြော ႏ    ႏႏႏ
ယ႔ာ့ကၤင ရိွသရးငေ နငာကေၤငနႏ 
 
 ာရ ္းရွာငေက ာင္း ကေ္းော္းာကေနန 
 
 
 
 
Mr Jeffrey Parker 
Principal 

Jeffrey.Parker@hestalbanssth.catholic.edu.au   
 

ဒာ သယ(နကငေိ ကင္ ႏေက  ာင္းြာာငြ  ွန  
 

ONLINE LEARNING (ြ းငနသာာင္းောင့က ္းေနာင္း) 
နေ္းန  ာိ ႏ ေက  ာင္းေ ္း   ္း ွာငွိႏ သ    ္းြ ္းႏRemoteႏ ောငယူေနာင္း  ာငႏြနေြနနင   ္းကသာႏာ႔ွိာသာ္းကၤူေရ   ာငႏ ကေ္းန ္းြ ္းိာ ငနစွိ့ကေေ ႏကမ းငေ  င သာနတႏႏႏႏ  ႏႏ
ဧးငိ  င္း   ္းြ ္းန႔ာ္းကသာႏြိူ္းေက ္းုးူ္း ာငရွသာကေၤငနႏ သေ ္းနာဧာင   ္းႏၤနကငနစေးေေ ႏြေေနြေး  ာငႏနသ ငရၤွငေၤင္းန႔  ွိာငွိႏုးစ ရွသ ိႏြော နသ ငရာင္းြ ွးင ွာငွိ       
ႏေက ္းုးူ္း ာငရွသာကေၤငနႏေက  ာင္းေ ္း   ္းတႏႏRemote ောင့က ္း ိတႏ နာာငေွ ာင  ိ  ္းႏCovidႏ 19ႏ  ွာငွိာ ငေကငေေ ႏြေရ္း ကေ္းေေ  
ေ ာင္းြန ကငြနကငႏႏႏႏ   ္းကသာႏေက  ာင္းႏဧကင ငွ သာဒငေသာနႏဧာငေရ ကင့ကၤငွိရိရးငႏ ေ ွိ့ ကာကရးငႏေက  ာင္းေ ္း   ္းႏYearႏLevelႏြနသာကငောငယူေနာင္းႏႏြနေြနနင      ႏ
   ္းကသာႏ ေက  ာင္းႏဧကင ငွသာဒငႏCovid-19ႏ ာသာာင္း  ာငႏရရွသ သာာငာကေၤငနႏေက ္းုးူ္းော  ာေ္းႏေက  ာင္းႏဧကင ငွသာဒင www.hestalbanssth.catholic.edu.au     ာငႏႏႏ
့ကၤငွိရိာကန 
ြ းငနသာာင္းြ ္းေ ာငွိႏောငယူေနာင္း ော နာာင သာာငေေ ႏေက  ာင္းေ ္း   ္းကသာႏေေ ့က ေးန သာာင္းႏး႔းကင(႔္းို္ႏး ရေ ွႏၤေးႏ()္း)ာ္ႏး ရေြိသႏေက  ာင္းနးင္း ေွ ာင     
  ာငႏ Learning Pack ကသာႏ ရရွသ သာာငာကေၤငနႏေက ္းုးူ္းော  ာေ္းႏောငွိကေန္းတႏ ာေ္းေေ  ကငေြ ာငႏနာာငနစွိေေ ႏန    ္းကသာႏေက  ာင္းနးင္း ေွ ာငေသာနႏော
ေားငယနူ ာကနႏႏ ႏ ြ  းင္းွရ    ္းကႏေားငနနငေွ္းရးငႏေ နငာကေၤငနႏောင (ေသာန္ႏ ောငွိကေန္းေၤငႏClassႏ Dojoႏ  ာွငွိႏOnline ောင့က ္း  ိ ာငႏ ြကူြၤေႏ
နသာြာငာကကႏေက  ာင္းရ႔ာ္းေသာနႏို႔ 83120900   ာငႏွကငေ ယင သာာငာကေၤငန 
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ONLINE SAFETY (ြ းငနသာာင္းန႔ာေန႔ ေရ္း) 
ေက  ာင္းေ ္း   ္းန  ေၤငႏေက  ာင္းြန သးင  ာငႏgoogle classroomႏ   ္းကသာႏြေ႔ာ္းော ေနာင္း ွာငွိႏေက  ာင္းြောာင ွ ႏremote ောင့က ္းေရ္း   ္း  ာငႏာကဧာငေးေ့က ာင္းႏ ႏႏႏႏႏ
ေ သော  သာကေၤငနႏေက  ာင္းေ ္း   ္းေၤငႏေက  ာင္းြန သးငြ  ာင္းႏGoogleႏ classroomႏ  ွာငႏClassႏ Dojoႏ ကစွိေသာနေေ ႏ ြ းငနသာာင္းနိာငရွ ္း  ိ  ္းကသာႏဧ ာငေရ ကငႏ့က
့ကၤငွိရိောငွိေၤငနႏွသာနသာေၤင ွ ႏြိ္ူးေေ ာငွိႏYearႏု႔ 83-6ႏိသႏး႔းကငႏ(႔္းုာ္ႏး ရေ  ာငႏLog onႏနာာငရးငႏနာသြာင ာေ္း ႏၤေးႏ()္း)ာ္ႏး ရေ  ာငႏေး ကငွ ႔ာ္းႏlog offႏႏႏႏ
နာာငရးငနသာြာငာကေၤငနႏ ေက  ာင္းေ ္း   ္းေၤငႏေက  ာင္းန သးငောာငာ  ာငႏြ းငနသာာင္း ွႏြေ႔ာ္းော ေေ ြရ    ္းကသာႏဧာငေရ ကင့ကၤငွိရိႏေးာကက ႏ သ  
    ္း ႏ ြာာငိ သးင္းေူ   ္းကႏွ ရ    ္းကသာႏြေ့က ာင္း့က ္းရးငႏေ  ာင္းွသာာကေၤငနႏေက  ာင္းေ ္း   ္းေၤင  းငေ ္းောာငေရွိ  ာငႏြန သးငြန းငြကမ ႔ေ႔ာ္း နစ ႏႏႏေး
ေးရ ာေ္းႏြး ္းယူရးငႏနသာြာငေၤငကသာႏကမ းငေ  င သာနႏနသာ္းရသ င့ကာကေၤငနႏေက  ာင္းန သးငောာငာ ႏေက  ာင္းေ ္း   ္းႏြ းငနသာာင္းြေ႔ာ္းော ေနာင္းေၤငႏြရ ယငေရ ကင ာေ္းေေ         ႏႏႏႏ
နူ ကေ္း   ္းကႏ ကေ္း့ကာင  ိရွသာကကႏြ ၱရ ယငရွသ သာာငာကေၤငနႏောငတာူ္းောကာင္းေွ ာငရ ကင ိႏြော ႏေက ္းုးူ္း ာငရွသာကေၤငန 
 
COMMUNICATION (ွကငေ ယငေရ္း္ 
န ောင့က ္းေရ္းဧးငိ  င္း   ္းေၤင  ြေ္းေ ္းနင   ္းႏ( ေသာန္ႏ ယငနေ ားင္းေန ွသာ  ိ  ္းကသာႏန ကငေနာင္း ာ႔နေားင သာာင ၤင ာာ ငေ့က ာင္းႏေက ္းုးူ္းော ္ႏ   ွငိ  ္းော္းာကန ႏႏ     ႏႏႏ
ႏေက  ာင္း ွ ွနငရကငြ  ာင္းႏေားငနၤငေေ ့က ္းေနာင္းႏရွသာက ၤငန ႏကမ းငေ  င သာနႏ သ က ာငွိဧ ငနၤင္း  နင္းႏ ဧူကဒ  ာငႏြေရ္းော ြေေနြေး ွြာႏႏြနာာငန သးငောာငာႏ ႏ ႏႏႏ  
(ေသာန္ႏေက  ာင္းာသ ငရကင   ္းြ  ာင္းႏ ာ႔နေားင  ိ  ္းကသာႏော နာာငနသ ငွိ ၤငႏ ာာ ငာာႏေ င  ွငိ  ္းာကေၤငန 
 

CYBERSAFETY(ြာင  းကငန႔ာေန႔ ေရ္း္ 
ကမ းငေ  င သာနတေက  ာင္းေ ္း   ္းေၤငႏremoteႏ ောငယူ ိ ွာငွိႏာကဧာငေးနနင  ာငႏTechnologyႏ ကသာ ့က နဏႏ ြေ႔ာ္းော   င့ကေေ ာငွိ ႏကမ းငေ  င သာနႏြ းငနသာာင္းႏ      
န႔ာေန႔ ေရ္းကသာႏနနင္းန ္းရးငႏြေရ္း ကေ္းာကေၤငနႏက႔ ေက ာင္းန  ႏယေးနကမ းငေ  င သာနတႏးၤင္းာၤ ့က ယငဧေေ ႏက ယ   ာငႏကေန္း   ္းေၤငႏကမ းငေ  င သာနိကငႏႏႏႏ  
းၤင္းာၤ  ွာငွိႏာ ငေကငေေ ႏောာ ာ ႏာသာ သာ့က ယငဧ့ကာကေၤငနႏေက  ာင္း  ာငႏCyberႏန႔ာေန႔ ေရ္းကသာႏြနနငြ  စကသာာင  ယငေးနနငႏ သ    ္းကႏ် သာန ကေန္း   ္း        ႏႏ
ကသာႏ ြသ င  ာငႏ ြာင  းကငကသာႏ  ၤငေသာနႏ ြေ႔ာ္းော ေးေၤငကသာႏေ သော ရးငြေရ္း ကေ္းာကေၤငနႏ ယငဒရ ယငြနသာ္းရတႏြာင  းကငႏွသာကင  ႏဧကင ငွ သာဒင 
(www.esafety.gov.au) ေၤငႏ  သ    ္း ွာငွိႏကေန္း   ္းြ  ကငႏောငွိေန  ငေေ ႏးၤင္းာၤ    ္းြေ႔ာ္းော ေနာင္း ွာငွိႏြာင  းကငႏော   ာငႏန႔ာေန႔  ိရွသေနာင္း      ႏႏ
 သာနြ  ကငႏြန းငေက ာင္း  းငေေ ႏြရာင္းြေ နငေ နငာကေၤငန 
 
ေြ ကငေ  ငောာကႏြန ကင   ္းေၤငႏောငွိကေန္း   ္းကသာႏြ းငနသာာင္းော   ာငႏန႔ာေန႔  ရိွသေနရးငႏကၤူေေၤငွိႏြ က႔ော န ကင   ္းေ နငာကေၤငန 

• ောငွိကေန္းတြသာငနးင္းိစ ွႏြာင  းကငႏကရသယ ာနၥၤင္း   ္းကသာႏိာ ငယာူကန 
• ကေန္း   ္းကသာႏ ြာင  းကင ွာငွိႏန သ ငွ ကငေေ ႏကသရသယ    ္းကသာႏြေ႔ာ္းော ေေ ြနကႏြေ စ  င္း ကေ္း့ကာငက ကငကစာကႏ သ    ္းကႏကေန္း   ္းြ ္းႏက းငော       ႏႏ
   ္း ွာငွိႏကသရသယ    ္းကသာႏ ေ ာငွိေန  ငေေ ႏြေ့က ာင္းြရ    ္း ွာငွိႏိသေ  န ိႏ ရွသေနရးငႏြ   ကငႏနာာငေွ ာငရးငနသာြာငာကေၤငနႏက က ယငရးငြ  ကင     ႏႏႏႏႏ
ြန သ ိေေ ႏာရသာကရ င   ္း ွာငွိႏဧကင ငွ သာဒင   ္းကသာႏာသ ငွ သာနေနာင္း ာွငွိႏဧကင ငွ သာဒငြေ႔ာ္းော န သးငကသာႏကးငနေ ငန ကငော နာာငရးငေ နငာကေၤငနႏ 
 

ောငွိကေန္း   ္း ွာငွိႏနက ္းေော  ာေ္းႏြ ္းော္းာကန 
 သ    ္းေၤငႏ းၤင္းာၤ ြေ႔ာ္းော ေနာင္း ွာငွိာ ငေကင ာေ္းႏန နင္းကာငရႏ န ယငကေူူေ နငရးငႏနသာာကေၤငနႏေ ာငွိကေန္း   ္းေၤငႏြ းငနသာာင္း  ာငႏ  နာာငေးေၤငကသာႏ ႏႏႏႏႏ
ောငွိြ ္းေော ောရးငနသာြာငာကေၤငနႏြကယင္ႏြ းငနသာာင္းြေ႔ာ္းော ေနာင္းြ ္းေ ာငွိ ႏြရ  နငနာနာႏ ွ ္းယ ာင္းေးာကက ႏ(ေသာန္ႏြကငာနေေက္းရွာင္း   ္းကသာႏ  ္းေ နင             ႏႏ
ေနာင္း   ္းေ  နရွသာကကႏေ သော ာကနႏကေန္း   ္းေၤငႏြ းငနသာာင္းရရးငႏြေန ္းးၤင္းန င္းရွ ေ  ႏနသ ငွိ ၤငေ နငေေ ေ့က ာငွိႏော္း  ွာငွိႏောငတနသာ္းရသ င္း ိ   ္းႏ                    
ြေ့က ာင္းကသာႏေ ူသာနကသာေော ောာကန 
 
SCHOOL NURSE PROGRAM 2020 (ႏ၂ာ၂ာႏေက  ာင္းေးူ ော ႏြနေြနနင္ 
ယနာ ွနငႏ  ငန  ာငႏေက  ာင္းေးူ ော ေၤငႏကမ းငေ  င သာနေက  ာင္းတႏGrade-prepႏ ေက  ာင္းေ ္း   ္း ွာငွိႏေ  ိွ႔ာရးငႏေက  ာင္းေသာနန နစွိာကေၤငနႏြက
ြကစေ  င ိြနေႏရာငန႔န ြ ္းန႔ာ္းကသာႏPrep  သ    ္းိ႔ႏန  သာကင ႏွော္းာသာနရးငႏေူး ော ကႏြ က႔ော္းာကေၤငနႏေက ္းုးူ္းော ္ႏေူး ော ြနေရာငန႔န ကသာႏ ရရွသေေ္းာကကႏႏ     ႏ
ႏေက  ာင္းေသာနြေသော္းာကန 
 
NAPLAN 2020 
  ငနႏ (၂ာ္ႏ ရကငႏ ေေ ့က ေးန  ာငႏာၤ ေရ္းဧးင ကေ္း   ္းေၤငႏ၂ာ၂ ာႏနာ ွနင  ာငႏNAPLANႏ ွကငနကငနာာငေွ ာင ၤင ာာ ငာာႏွ႔ာ္းေ  ငနစွိာကေၤငနႏႏႏ       ႏႏ
ၤွ႔ာ္းေ  ငန ကငေၤင Covid-19ႏကူ္းနကငေရ ္က ွႏေကငေရ ကင ိြရႏေသရာကေၤငနႏေက  ာင္းေ ္း   ္းတႏေ ယ ဧေော ေရ္းေၤငႏြးသကႏနသာ္းရသ ငနရ ေ နင ာေ္း ႏႏႏႏႏႏ     
၂ာ၂ာႏ နာ ွနင  ာငႏNAPLANႏ  ာွငွိႏွကငနကင ေ  ္းရးငႏွ႔ာ္းေ  ငန ကငန ေၤငနႏ်ေၤငႏေက  ာင္းေနကာင္းေွ ာင   ္း ႏွရ    ္း ႏြေိ ကငြကူော ႏဧးငိ  င္း   ္း ႏ ႏ 
ႏေက  ာင္းေ ္း   ္းႏေ ယ ဧေော   ွိာငွိႏာၤ ေရ္းတႏနနငွ ကင ော ငြ ရ႔ာနူ္းနသာကင ိကသာႏရရွသေနေၤငန 
ၤြေ နငြာ ကငကသာႏ ႔ာနေားငေၤငွိြေးေ ာငွိႏACARAႏကႏ ့က နဏေ ္းေနွိရွသေေ ႏေ ္းန းင္း   ္းကသာႏနာနၤင္းိ ္းေၤငွိႏြရ    ္းကသာ 
https://nap.edu.au/information/faqs/naplan2020ႏ  ာငႏဧာငေရ ကငေ  နရွသ သာာငာကေၤငန 
 
ေက ္းုးူ္းော ္ႏေ သိ  ္း ာေ္းႏန႔ာေန႔ န  ေးာကန 
 
Mr Michael Bonnici 
Deputy Principal/Learning and Teaching Leader 

Michael.Bonnici@hestalbanssth.catholic.edu.au   
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