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1. 24/6/2017 Закінчення 2-ої чверті / End Term 2. 

З нагоди закінчення чверті, Батьківський комітет організовує розвагове заняття для 

учнів.  О 12 годині буде показаний мультик, і буде попкорн на продаж по 40ц. 
 

The Parent Committee is organising an end-of-term fun activity for the students. At 12 o’clock a 

movie will be shown and popcorn will be sold for 40c during interval.  
 

2. Дозвіл на роботу з дітьми / Working with Children Check.  

З введенням стандартів безпеки дітей у всіх навчальних установах по всій Австралії, у 

законодавстві відбулися деякі зміни, які вступлять в силу з 1 серпня 2017. Після цієї дати усі 

дорослі, які допомагатимуть у школі, чи самостійно, чи під наглядом інших, повинні мати картку 

дозволу на роботу з дітьми (Working with Children Check - WWCC). Це стосується і батьків, які 

допомагають у шкільній їдальні. Копія картки повинна зберігатися в школі. Картку волонтера 

можна отримати безкоштовно і онлайн за адресою  

http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/home/applications/ 
 

With the introduction of the Child Safe Standards in all educational settings across Australia there have been some 

additional legislative changes that will take effect from August 1st 2017. Any adult assisting in a school, whether 

supervised or not, will require a Volunteer Working with Children Check (WWCC) card after this date. This includes 

parents on canteen duty. A copy of the card needs to be kept on file at school.There is no charge for the volunteer 

card and you can apply online at  http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/home/applications/   

3. Нагадуємо, що 7-9 липня 2017 року у Мельборні відбудеться Здвиг українців Австралії, 
присвячений відзначенню 70-ліття поселення українців в Австралії. Заохочуємо учнів і всіх родин 
взяти участь у Здвизі. Зокрема, для молоді, є нагода взяти участь в конкурсі мистецтва - 
http://ukrainianmigrationstory.com/national-ukrainian-festival-zdvyh/youthartcompetition/ 
 

The National Ukrainian Festival will be celebrated 7-9 July, celebrating 70 years of Ukrainian settlement in 
Australia. An art competition is open for all young amateur artists! Closing date: 23rd June 2017. 
Categories: Junior 6-12 years -  First Prize $150.  Senior 13-20 years - First Prize $250 
The Challenge: Create an original art piece interpreting the themes: ‘Ukrainian Migration Story – A New Home’ 
(Junior Category) or ‘Ukrainian Migration Story – Connecting the Past with the Present’ (Senior Category) 
Further details: http://ukrainianmigrationstory.com/national-ukrainian-festival-zdvyh/youthartcompetition/ 

 

4. Піврічні свідоцтва / Mid-year Reports 29/07/2017       

Зустрічі з учителями для роздачі свідоцтв відбудуться  29 липня від 12:00пп. В цей день, учні      
від Дошкілля по 12 клас кінчатимуть навчання о год. 12пп, а Садочок кінчатиме як звичайно          
о год. 1:30пп. Просимо повернути прикріплену анкету. 
 
 

Interviews for mid-year reports will be held on the third Saturday of Term 3, on 29/7/17 and all classes 
from Foundation/Prep to Year12 will finish at 12 noon. Kinder children will finish at the normal time of 
1:30pm. Please return the attached interview slip. 
________________________________________________________________________________________ 
           Кооператива Дністер є спосором нашої школи.   //    DNISTER  is a sponsor of our school. 
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Українська Братська Школа / Ukrainian Parish School 

 

 

 

              Bписати ім’я і клас  учня  в одну колонку /     Insert student’s name and class in one time slot 

 

            Прізвище /Surname  __________________________________ 

29/07/17        12: 00–12:40pm                 
 
 
 

29/07/17     12:50-1:30pm                  

 

 

 

 

                      

Додатковий час для Дошкілля 

Extra time slot for Foundation/Prep 

 

22/07/17  9:15 – 9:45 22/07/17    1:00 – 1:30 

Додатковий час для 2/3кл 

Extra time slot for Yr2/3 

22/07/17  9:15 – 9:45                 

Додатковий час для  4/5кл 

Extra time slot for Yr4/5 

22/07/17  9:15 – 9:45                 

29.07.2017     Parent–Teacher interviews  / Піврічні зустрічі батьків з учителями   
                                                                                                                                                     RSVP by 15/07/17 

 
 


