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Дорогі батьки,   
Щира подяка всім хто присвятив час на інтерв'ю з вчителями та за ваші теплі слова підтримки. Наша 
третя чверть закінчується в суботу 12 вересня. Сподіваймося, що через наші спільні 
зусилля  дотримуватись урядових директив карантину, ми зможимо повернутися до школи в новій 
чверті 10.10.2020.  
  

В cуботу 22.8.2020, в щасливому настрої, учні відзначили  День Незалежності в Інтернеті на 
Zoom. Чудові вишиванки, синьо і жовті кольори, прапори, музика, уроки по темі Україна, 
збагатили день. Слава Україні! Героям слава! 

   На шкільному веб-сайті ви побачите фотоколажі та відео: www.ukischoolnm.org.au  

  
 

 

В День Батька вітаємо всіх татусів і дідусів.  

Бажаємо щастя, здоров’я та усміхненне обличчя.    

Насолоджуйтеся своїми діточками, будьте опорою, та    

помічниками,  щасливими та коханими  у вашій родині.    
 

 

PS. Поділімося днем свята вашими фотографіями на нашому шкільному веб-сайті: дітей з татом/дідусем, 
заняттями, подарунками, змайструвань, випічками тощо. Будь ласка, надішліть ваше фото на адресу: 
shkolabratskanm@gmail.com 
 
Dear parents,  
Sincere thanks to everyone who made time for parent-teacher interviews and for your kind words of support. 
Term 3 ends on Saturday, September 12th. We hope, that after all our efforts in complying with quarantine 
directives, we will be able to meet again at school in Term 4 on 10.10.2020.  

  
In festive spirit, last Saturday, all children celebrated Ukrainian Independence Day online, on Zoom. 
Colourful embroideries, blue and yellow colours, flags, music and activities on theme 'Ukraine' 
enriched the day. On the school website you will soon see photo collages and videos of the 
day. www.ukischoolnm.org.au       Thank you for participating. 

      
 

On Father's Day, best wishes to all dads and grandfathers.  

We wish you lots of happiness and good health.  

Love your children, be their hero and be loved in your family.   

  

PS. Let's share the day on our school website with your photos: children with 
dads/grandads, of activities, gifts, things built, made, cooked, baked etc. Please send to : 
shkolabratskanm@gmail.com  

  

   Календар / Calendar: 12/9/2020 Закінчення чверті учням / End of Term 3 for students 
  19/9/2020 Робочий день для вчителів / Curriculum Day 
  10/10/2020 Початок 4-ої чверті / Start Term 4 

 

   
        

      

 

Українська Братська Школа 
      імені Митр. Андрея Шептицького 

  

 Ukrainian Parish School 
 Patron-Metropolitan Andrej Sheptytskyj 

 

35 Canning Street, North Melbourne 3051  
Ph: 9320 2525 Saturdays 9:00am-1.30pm  
Email: ukischoolnm@catholicukes.org.au 

Website:  www.ukischoolnm.org.au 
 
 

 

Відпочивайте на канікулах та набирайтесь сил. Будьте здорові та в безпеці! 

Have a relaxing term break, stay well and stay safe! 
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