
 SENIORS  BACK  ON  TUESDAY 

Tuesday 9 June sees all our Seniors back at 
school. We can’t wait. Can we also ask that 
those families who have borrowed 
Chromebooks to bring them back, as well as the 
power cord, so they can be used in school.  

REMEMBER: 

 Seniors students– will start back at school, full time, on Tuesday 9 June. 
 Remote learning ends for all students on Friday 5 June,  
 After School Care will be free to all families,regardless of income until June 28. 

 

QUEEN’S BIRTHDAY PUBLIC HOLIDAY  

NO SCHOOL MONDAY 

 

CHANGES TO PICK UP 

Dear Senior Parents and Family Members, please check your SeeSaw 
account to see which pickup group your child is in. Government 
Coronavirus directives are in place which allow schools to stagger 
pick ups to encourage and support sociall Distancing. Please make sure you pick up your 
child at the give time. Middles and Junior families – thank you for helping with this new 
system so positively. We appreciate your support in keeping  our school community safe.  

 ADVENTURE PLAYGROUND OPEN S FOR JUNIOR STUDENTS 

In line with the easing of restrictions we will be opening the Adventure 
Playground for Junior Students on Tuesday. 

ENROLMENTS FOR 2021 

Do you, or does anyone in your family or neighbourhood, 
have a little person ready for school next year? If so it’s time 
to enroll in St Monica’s. Enrollment forms can be collected 
from the school office or downloaded from the school 
website http://www.smfootscray.catholic.edu.au/enrolment-

information/introduction/     

LIBRARY BORROWING HAS STARTED 

   
 
 
 
 
 

FEES TERM 2 

Please let Karen know if you are experiencing hardship and we will make adjustments on a 
case by case basis. Fees can still be paid in person at the office with cash or card or over the 
phone with card. We can also set up a periodic payment from a credit card or arrange small 
weekly payments from your Centrelink benefits.  

UNIFORM 

Remember that we should now be wearing our Winter Uniform. I look forward to seeing 
you all in your uniform in the next few weeks. 

  

 

5 JUNE 2020 

HEALTH CARE 

CARD 

Do you have one? Have 
you registered to receive 
the Camps, Sports and 
Excursions Fund? 
NO???!!! Ring the school 
Office and let us know – 
you could be missing out 
on $125. 
 

 
If you would like to send a 
picture but the person is a 
bit shy, that’s OK. Just send 
their name and we will put 
their name up. 

Send your pictures or 
names to 
principal@smfootscray.c
atholic.edu.au  

 

  
 

And, because we don’t 
have assemblies…here are 
the June Birthdays 

Brendan Lahanna 
Le-Han  Tiffany 
Kevin   Alan 
Mai  Missy 
Cindy  Aiden 
Ruby  Hieu 
Alvin  Scarlett 
Lucia  Roman 
Savannah Chloe 
Anh  Mary 
Mrs Catterall 
https://www.youtube.com
/watch?v=3OsHNlsp3zw   
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2020 FEES AND LEVIES 

School Fees are $1430 per family, per year. ($1400 if paid before the end of February) Fees can be paid in one 

amount at the beginning of the year or each term; $357.50 per term (or $353 per term - if paid in the first 2 weeks 

of term) 

Tuition Levies for each child are $440 per child ($340 for books & resources and $100 for excursions). Parents 

who have a current Healthcare Card can apply to receive the State Government Camps and School Excursion 

Fund which pays the Excursion Levy and can be used to help pay for camps and excursions. 
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HỌC SINH KHỐI LÃO NHI TRỞ LẠI THỨ BA 

Học sinh khối  lão nhi sẽ trở lại trường thứ ba 9 tháng Sáu.  Xin nhắc nhở quý gia 

đình đã có mượn chromebooks vui lòng trả lại kể cả dây cắm điện để được sử dụng 

tại trường. 

Nhắc nhở: 

 Học sinh khối lão nhi trở lại trường toàn thời thứ ba 9 tháng Sáu. 

 Phương tiện học trực tuyến chấm dứt thứ sáu 5 tháng Sáu. 

 Chương trình Giữ trẻ sau giờ miễn phí cho tất cả gia đình đến 28 tháng Sáu 

không kể thu nhập. 
 

NGHỈ LỄ SINH NHẬT NỮ HOÀNG THỨ HAI – 

HỌC SINH KHÔNG ĐI HỌC 
 

QUY TRÌNH ĐÓN TRẺ 

Kính mong quý phụ huynh có trẻ khối lão nhi vui lòng kiểm tra SeeSaw để được biết 

giờ đón trẻ - Chỉ đạo từ chính phủ cho phép trường học cho trẻ tan trường theo nhóm 

để điều hợp luật giãn cách xã hội.   Rất cảm ơn sự hợp tác của quý vị trong công việc 

đón trẻ đúng giờ theo quy định hiện hành (sẽ được áp dụng đến khi có thông báo 

mới). 
 

MỞ CỬA SÂN CHƠI TIẾN BỘ CHO HỌC SINH KHỐI ẤU NHI 

Sân chơi sẽ được mở cho học sinh khối ấu nhi từ thứ ba. 
 

GHI DANH NĂM HỌC 2021 

Nếu gia đình quý vị hoặc người thân có trẻ muốn ghi danh năm học 2021 – Vui lòng 

lấy mẫu đơn tại văn phòng hoặc lấy xuống từ trang mạng 
http://www.smfootscray.catholic.edu.au/enrolment-information/introduction/     
 

MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 

Thư viện công lập sẽ mở cửa lại tuần tới – Thư viện trường ta cũng vậy.  Được cố 

vấn sách chỉ cần giữ kiểm dịch 24 tiếng đồng hồ - Vì vậy vui lòng trả sách thứ tư và 

mượn sách thứ năm. 
 

HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 

Xin vui lòng báo nếu quý vị có khó khăn tài chánh để được cứu xét từng trường hợp.  

Học phí có thể thanh toán tại văn phòng sử dụng tiền mặt hoặc thẻ tài chánh (có thể 

gọi ĐT) – Quý vị có thể đặt chương trình chi trả theo hạn định thời gian sử dụng thẻ 

tín dụng hoặc trích từ trợ cấp Centrelink.  Vui lòng gặp Karen nếu cần giúp đỡ. 
 

ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG  

Tất cả học sinh cần mặc trang phục mùa đông từ bây giờ. 
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THẺ MIỄN GIẢM 

HEALTH CARE CARD 

Nếu quý vị có thẻ miễn 

giảm Health Care Card hiện 

có hiệu lực – Quý vị có thể 

xin trợ cấp thể thao du 

khảo $125 / trẻ.  Vui long 

lien hệ văn phòng để lấy 

mẫu đơn. 

 

 

 

 

 

 

 
Người hùng y tế 

Đã đăng tên hoặc hình ảnh 

30 vị người hùng y tế trên 

hang rào trường.  Vui long 

gởi Karen một hình ảnh 

người hung y tế hoặc dịch 

vụ nhu yếu khác – Nếu 

nhân vật là người hay mắc 

cỡ và không muốn đăng 

hình, xin vui long chỉ gởi 

tên họ - Quý vị có thể gởi 

chi tiết bất kỳ người hung y 

tế hoặc dịch vụ nhu yếu ở 

bất kỳ nơi đâu trên thế giới.  

Gởi hình vào trang 

principal@smfootscray.c

atholic.edu.au  
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