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Дорогі батьки,  

Зустрічі з учителями.  

В суботу відбуватимуться зустрічі з вчителями дистанційно, для Дошкілля до 7 класів.  На тижні, ви отримаєте 

розклад призначеного часу, на Zoom,  для спілкування з класними вчителями.   
 

День Незалежності   

В суботу 22 серпня в школі будемо відзначувати День незалежності. Просимо щоб діти одягнули 

вишиванку, а по-друге, відбудеться  загальношкільна діяльність. Учні мають надіслати фотографію себе 

або щось, що відповідає гаслам «Слава Україні!  Україна це я!» Учителі складуть це як фотомонтаж, та 

буде це поміщено на шкільному та громадському веб-сайтах. Класні вчителі подадуть інформацію більш 

детально в класному листі.  
 

Шкільна лотерея - Дата здачі 22 серпня.  

Дякуємо тим, хто повернув свої лотерейні квитки. Будь ласка, підтримайте цей шкільний захід повернувши  

всі квитки, продані чи непродані, якнайшвидше. Школа зобов’язана розчеслитися за кожний квиток , що був 

виданий сім’ям. Дивіться нижче про повернення лотереї.  Багато чудових призів чекають вас!  
 

Dear Parents, 
 

Semester 1 Interviews. 

Interviews will take place next Saturday for Foundation to Year 7 classes. Time will be allocated on Zoom for an 

opportunity for parent/teacher conversations. Timetables and Zoom links for each class, will be emailed during the 

week by every class teacher. 
 

Ukrainian Independence Day.  
On Saturday 22nd August, Ukrainian Independence Day will be celebrated at school. Students should wear a 
vyshyvanka – Ukrainian top, and send a photo of themselves or something that fits the slogans “Glory to 
Ukraine!   "Ukraine is me!" These will be compiled into a photo montage and posted on the school and community 
websites. Class teachers will provide further detail. Email to: Bratska Shkola North Melbourne: 
<shkolabratskanm@gmail.com> 
 

School Raffle due date: August 22nd.   
Thank you to those who have returned their raffle tickets. Please support our fundraiser by returning all other 
tickets, sold or unsold.  The school needs to account for every booklet issued to families. Thank you. 
Lots of great prizes on offer!    
 

Post tickets to:   Ukrainian Parish School Raffle. 35 Canning St. North Melbourne. 3051  

Money Deposit: Dnister BSB: 704235      Account: 00017734     Acc. Name: Ukr School-Nth Melbourne     

                               Reference: “Your Name” Raffle    
 

 School Parent Committee Raffle coordinator-Andrei Kostka  (0418 584 844)  
 

Бережіться та доглядайте себе!             Stay safe and take care!                        
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