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Дорогі батьки,  
Дякуємо вам за вашу підтримку та співпрацю у дотриманні безпечного повернення до шкільного 
приміщення, на навчання, після несподіваного закриття школи 13/02/2021 задля небезпеки 
коронавірусу на одну суботу.Нагадуємо: батьків не допускається на лінійку о 9:00. Після навчання 
старших дітей стрічається біля вихідних дверей а молодших (Cадочок до 2кл) можна стрічати біля класу. 
Усім батькам потрібно носити маску в школі. 

 

Концерт Шевченка в неділю 21березня 2021,  1:30пп 
Традиційно наша школа бере участь у громадському святі на честь Тараса Шевченка в Українському 
Народному домі в Ессендоні. Цього року виступатимуть всі учні від 4-го класу до 8 класу. Просимо 
повідомити  вчителя якщо ваша дитина не зможе взяти участь.   
 

Кооператива ДНІСТЕР 
Щорічна шкільна ПРОГРАМА ФІНАНСУВАННЯ 2021 тепер відкрито для подання заявок до 30 квітня. 
Як визнання учнів які відвідують українську школу, вони можуть отримати 25 доларів на свій рахунок у 
Дністрі. Процес подання онлайн-заявки швидкий і простий. 
Запрошується нових у членьство Дністра, зв’язавшись за номером 1800 353 041 або електронною поштою: 
admin@dnister.com.au 

  
Вакцин Ковід-19  в Австралії пояснюється українською мовою. 
SBS радіо випустило відео, більш ніж на 60 мовах, включаючи українську, на  порталі SBS Multilingual 
Coronavirus Portal. Відео пояснює Національний план розповсюдження вакцини, та вказує на ресурси для 
подальшої інформації. 
 
6.03.2021  Вільна субота –школи немає.                  27/03/2021-Закінчення першої чверті.                        
                                                                                              24/04/2021-Початок другої чверті 

 
Dear Parents,  
Thank you for your support and cooperation with our СOVID-19 safe return to school after the unexpected one 
week shut-down on 13/2/2021, due to Coronavirus for one week. Safety arrangements continue: no parents at 
assembly, collect senior students at exist doors at 1:30pm, except Kinder children to Yr2, who may be collected 
from their classrooms. All parents need to wear masks at school. 
 

Concert – Sunday 21/03/2021, 1:30pm        
Traditionally, our school takes part in the Ukrainian Community Concert held in honour of our national poet Taras 
Shevchenko in Essendon House. This year all students from Year4 to Year8 will be performing. Please notify the 
class teacher if your child is unable to take part. 
 

DNISTER Соореrative 
The annual FUNDING PROGRAM 2021 for schools and student is now open till April 30th. In recognition of 
extracurricular education, members who attend Ukrainian school are eligible to receive $25 into their Dnister 
account. The online application process is quick and easy. 
New members to the co-operative are very welcome, by contacting Member Services on 1800 353 041 or by 
email: admin@dnister.com.au 
 
Saturday 6/03/2021– Holiday - NO school                  27/03/2021-End Term1.     
                                                                                              24/04/2021-Start Term2 
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