
 
 
 
 
 

 

                                                         ВІСНИК  /  Visnyk - Newsletter                            16.05.2020   №14 
Дорогі батьки,     
Відповідно до урядових директив, ми продовжуємо навчання в Інтернеті  доки буде дозволено всім 
учням повернутися  до школи  в місяці червні.  Посилання на класні зустрічі на Zoom повторюються, і  час 
зустрічей не змінюється. 
Ми розуміємо і цінуємо ваші додаткові зусилля на підтримку дистанційного навчання дітей у цей 
складний час карантину. Учителі  радо приймають ваші відгуки про уроки для підтведження, що ми на 
правильному шляху, або, що потрібно внести зміни для покращення можливості  успіху та задоволення  
нашим дітям.  Будь ласка, надсилайте свої коментарі на електронну адресу вчителів:  
shkolabratskanm@gmail.com із назвою класу в заголовку( “Subject”) .  
Школа керується вказівками уряду та з вашою допомогою стараємося дотримуватися найкращої 
практики.  

 Відвідування: будь ласка повідомте вчителя якщо ваша дитина не виходитиме на зв’язок в день 

навчання на Zoom. Адреса вчителів подана вище. За для вимог приватності та безпеки дітей, уроки 

Zoom не записується для зберігання. 

 Поведінка:що учні відповідно готуються до уроків зазделегідь, відносяться з повагою до всіх, не 

випадково приховують свою присутність на Zoom і не їдять перед іншими. Стараються працювати 

активно. 

•   Завдання: пізні або очікувані домашні завдання учнів можна надсилати вчителям у будь-який день 
тижня, а вчителі відповідатимуть, за потребою, між четвергом вечора та суботою у шкільний час. 

Ще не всі повернули  підписану Угоду для навчання в інтернеті , що не обхідне за кожну дитину негайно. 
Доступне на веб сайті : www.ukischoolnm.org.au 
Будь ласка, спілкуйтеся з нашими вчителями та членами Батьківського комітету щодо будь-яких проблем 
дистанційного навчання. 
 
Dear Parents, 
According to government directives, we will continue to learn online until all students are allowed to return to 
school in June. Class Zoom meeting Links and times are recurring, without change. 
We understand and appreciate your extra efforts on Saturdays to support distance learning for your children in 
this difficult time of quarantine. Teachers are happy to accept your feedback on lessons, to confirm that we are 
on the right track or that changes are needed to improve our children's success and satisfaction.  
Please send your comments to the teachers' e-mail address: shkolabratskanm@gmail.com with the class name 
in the “Subject”. 
Along with government guidelines and with your help, we try to follow best practice.  
• Attendance: Please notify the teacher if your child will not be present on Zoom. The teachers’ email is above. 

Due to privacy and child safety requirements, Zoom lessons are not recorded and saved. 

• Behaviour: that students are prepared for lessons, are respectful to all, do not randomly hide their presence on 

Zoom and do not eat in front of others. Try to participate actively. 

• Learning tasks: Late or set homework can be sent to teachers on any day of the week, and teachers will 

respond as needed, between Thursday evening and Saturday during school hours. 

Not everyone has returned the signed Agreement for online learning, which is needed for every child ASAP. 
Available at: www.ukischoolnm.org.au 
Please communicate with our teachers and Parent Committee members about any distance learning issues. 
 

Будьте здоровими і в безпеці!   Stay well and stay safe! 
 

   
        

      

 

Українська Братська Школа 
      імені Митр. Андрея Шептицького 

  

 Ukrainian Parish School 
 Patron-Metropolitan Andrej Sheptytskyj 

 

35 Canning Street, North Melbourne 3051  
PO Box 417, Essendon 3040              

Ph: 9320 2525 Saturdays 9:00am-1.30pm  
Email: ukischoolnm@catholicukes.org.au 

Website:  www.ukischoolnm.org.au 
 
 

 

mailto:shkolabratskanm@gmail.com
http://www.ukischoolnm.org.au/
mailto:shkolabratskanm@gmail.com
mailto:ukischoolnm@catholicukes.org.au

