
St. Monica's Newsletter

Reminders

Principal's Message

Important Dates
Term 2
Friday 17th June 
Reports will now be sent home next week
Tuesday 21st & Thursday 23rd June  
Optional Learning Conversations 
 postponed until week 1 Term 3

Tuesday 23rd June
School Advisory Council Meeting - 6pm
End of Term Disco 
due to staff shortages and illness our end of Term Disco has 
been postponed to a later date next term

Friday 24th June
Students finish at 1pm
CSEF applications close (see below)

Term 3
Tuesday 12th - 22nd July   
2022 Swimming Program  at MAC
Thursday 4th August
SEDA - AFL Clinics 
Friday 26th August 
SEDA - Basketball Clinic

 
 

St Monica's promotes and supports healthy eating as 
much as possible. Vegetable and fruit snacks are 

strongly encouraged on a daily basis.

Please report student absences before 9:15am on the day of absence via Skoolbag 
OR by calling 9689-4548 OR emailing: office@smfootscray.catholic.edu.au 
Please ensure your child's Zoo excursion form has been returned
Children eat lunch at 1.40pm every day before going out to play

Lunch orders on Wednesday - 
If children are going to be absent and orders are placed, they can be cancelled up to 

8.30am that morning.

St. Monica’s acknowledges the traditional custodians of this land, the Wurunjeri 
people of the Kulin Nation. We pay our respect to Aboriginal and Torres Strait 

Islander cultures; and to Elders both past, present and emerging

           2022: Term 2 - Week 8 

.
 

Dear students and families,

This week's newsletter is action packed. St Monica's, along with many others 
schools, is experiencing considerable amount of student and staff illness as are 
many work places. Understandably, this has great impact on our school 
functioning and student learning. I have therefore consulted with members of 
our School Advisory Council and school staff  and determined that a responsive 
approach be made with the distribution of our mid-year reports to families and 
the rescheduling of  student 'Learning Conversations' to the first week of Term 3. 
We believe this to be in best interests of parents, students and staff.  
Conversations in Week 1, Term 3  will allow for a terrific opportunity to launch 
student learning for the second half of the year.  Please note all PSG meetings 
will be conducted as organised.  

To confirm our mid-year learning Conversation will now take place in Week 1 of Term 3.

All students experienced a sensational whole school excursion to the Melbourne 
Zoo on Tuesday. There was much fun and excitement for the whole day and we 
thank our parent volunteers who assisted on the day. (Please see amazing photos).
 
Friendship is a very important aspect in all our lives, particularly our young 
children. Schools and parents work in partnership to help spread happiness by 
promoting healthy respectful relationships at school. We hope parents read and 
find the article below useful as we head towards the end of term and into our 
mid-year holiday break. 

In Partnership,
Nathan

Your paragraph text

The Sacred Heart of Jesus
'love one another. As I have

loved you …’ 
Jn 13: 34–35

mailto:office@smfootscray.catholic.edu.au


Student Awards

Around the School

Principal 
Award

 

Wellbeing News Student Awards (Week 8)
Each week, students who embody our values, and 

apply the school learning powers are awarded a class 
award. The students who earned an award in the past 

week are:

JB

JJ

MAH

MAS

SG

SI

 

Specialist
Award

 

Melbourne Zoo- Tuesday 14th June

Information for booking will be
provided next week

 

As children grow up and they become more independent, their 
friendships become more important. When kids have good 

friendships, they feel like they belong, which helps them feel good 
about themselves and builds their self-esteem. 

 
Friendships are vital for kids to develop important life skills like 
getting along with other people and sorting out conflicts and 
problems which are skills we learn and develop. Children who 
learn to develop these skills are less likely to have social and 

emotional difficulties later in life. 
 

The role of a parent is so important. If your child is upset at being 
left out, or has had a fight with a friend, they know that you’re still 
there for them And you can help them work it out by talking with 
them about what happened and how they felt. For example, ‘How 
did you feel when Ali wouldn’t let you play?’ This helps your child 
learn about their feelings and how to handle them. Sometimes 

just listening or giving your child a hug can be enough.
 

For more information see: 
https://raisingchildren.net.au/school-age/connecting- 

communicating/connecting/supporting-friendships
https://lindastade.com/childrens-friendship-problems/

 

Daisy D 

Mezmur G

On Tuesday, the whole school went to the Melbourne Zoo. The Grade 5’s and 6's caught the train, and Preps, 1’s, 2’s, 3’s and 4’s all went on 
the bus together. We saw lots of animals big, and small and had heaps of fun! The Preps and Grade 1’s went to the Reptile House, the giraffe 
Talk, Sea World, and they also saw some meerkats, platypus, tortoise, alligators, Lions, Tigers, Frogs,and a Snake! They saw heaps of cool 
animals and had so much fun. The Grade 2s, 3s and 4s saw lots of the animals as well. They saw Lions and listened to an animal talk. At the 
talk, they spoke about animals that are nearly extinct and things that we can do to help them. They got to see the very athletic and funny 
Spider Monkeys as well as the Tamarin Monkeys. The Tamarin Monkeys had big, thin and curly moustaches and looked very very funny! 
While watching the elephants we learnt a few new interesting facts. Elephants can eat 100 kg a day and they weigh at least 200 kg! Wow! The 
Grade 5 and 6’s saw lots of the animals at the zoo including lions, lemurs, snow leopards,Tasmanian devils, giraffes and Asian elephants. We 
listened to the keeper talk about the gorillas as we watched a 7 year old gorilla run up to the glass where we were all watching and started 
banging on it. It was so cool to see them up close! The Butterfly House is one of our favourite places in the zoo! We loved seeing all of the 
different patterns on their wings. Another area of the zoo we enjoyed seeing was the Wild Sea, here we saw lots of seals and other sea 
creatures. During our time at the zoo, we were looking at animal skulls and we had to investigate what they were. Some groups thought that 
their skull was from a Tasmanian Devil but found out it was actually a snow leopard. Another group got to investigate an elephant tooth, it 
was really cool! 

Thank you to all of the teachers, staff and parent helpers for all of their work! We would not have been able to go to the Zoo and have so 
much fun without your help.

 

Kitty S
Niamh Mc

Nephthalim  JB

Mia N

Janelle V Senior I 

Ethan W

https://raisingchildren.net.au/school-age/connecting-communicating/connecting/supporting-friendships
https://raisingchildren.net.au/school-age/connecting-communicating/connecting/supporting-friendships
https://raisingchildren.net.au/school-age/connecting-communicating/connecting/supporting-friendships


New Child Safe Standards 

Families with a Health Care Card or other Concession 
Card can apply now for the Camps, Sports and Excursion 
Fund. This government benefit of $125 is used to pay for 
camps, excursions or sporting activities for your child. If 
you are new to the school, have recently received a 
Healthcare Card for the first time, or have more kids 
attending school this year, bring in your Health Care Card 
and we will organise your application. If you have already 
applied for CSEF you do not need to reapply or bring in 
your Healthcare card; your application will automatically 
be rolled over.  The CSEF program for 2022 closes on the 
24 June 2022.  Forms available at the office.

To apply for the Camps Sports and Excursion Funds 
(CSEF): 

·Please visit 
https://www.vic.gov.au/camps-sports-and-excursions- 
fund

Fill out the form at
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/ 
programs/CSEF_application_form.pdf

 

New Child safe standards The original Child Safe Standards were introduced in 2016 following the Victorian 
Betrayal of Trust Parliamentary Inquiry. Not long after the Victorian inquiry ended, the Commonwealth 
Government’s Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse recommended that all states 
and territories align their Child Safe Standards with the National Principles for Child Safe Organisations. In 2019 
the Victorian government reviewed the current Standards and found strong support for national consistency. In 
2020, work was undertaken to update the Standards, with a focus on how best to retain the concept of child 
empowerment and include a distinct and explicit focus on cultural safety for Aboriginal children in aligning with 
the National Principles. Consultation on the new Child Safe Standards was held across 2020 and 2021 and the 
new Standards were introduced last July (1 July 2021) and will commence on 1 July 2022. As a result, Victoria now 
has new Standards based on the National Principles, with some changes for the Victorian context. Why the new 
Child Safe Standards are so important The Child Safe Standards aim to: promote the safety of children prevent 
child abuse ensure effective processes are in place to respond to and report all allegations of child abuse. The 
Child Safe Standards work by: driving changes in culture – embedding child safety in everyday thinking and 
practice providing a minimum standard of child safety highlighting we all have a role in keeping children safe from 
abuse. What’s different? The Child Safe Standards include new requirements to keep students safe covering: the 
involvement of families and students in child safety efforts schools’ focus on safety for Aboriginal students better 
management of the risk of child abuse in online environments governance, systems and processes to keep 
students safe. On 1 July 2022, Ministerial Order 1359 – the framework for child safety in schools, replaces 
Ministerial Order 870. Schools can build on existing child safety strategies, policies and practices to strengthen 
their culture of child safety and protect children from abuse 

 
 
 
 
 
 
 

Due to a variety of health related 
reasons our 'End of Term 2' disco has 

been postponed until a later date to be 
confirmed in Term 3

https://www.vic.gov.au/camps-sports-and-excursions-fund
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/CSEF_application_form.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/CSEF_application_form.pdf


St. Monica's Newsletter

Reminders

Principal's Message

Important Dates
Term 2
Thứ sáu ngày 17 tháng sáu  Học bạ sẽ 
được gửi về nhà vào tuần tới
Thứ Ba ngày 21 & thứ Năm ngày 23 tháng 
6
Cuộc trò chuyện học tập  hoãn đến tuần 1 
Học kỳ 3
Thứ Ba ngày 23 tháng sáu
Họp Hội đồng Cố vấn Trường - 6 giờ chiều
Disco cuối kỳ do thiếu nhân viên và bệnh 
tật, Disco cuối học kỳ của chúng tôi đã bị 
hoãn lại sang một ngày sau trong học kỳ 
tới
Thứ sáu ngày 24 tháng sáu
Học sinh tan học lúc 1 giờ chiều
Các ứng dụng CSEF đóng (xem bên dưới)
Term 3
Thứ Ba ngày 12 - 22 tháng 7
Chương trình Bơi lội 2022 tại MAC
Thứ Năm, ngày 4 tháng 8
SEDA - nhiệm ý AFL
Thứ sáu ngày 26 tháng 8
SEDA - nhiệm ý bóng rổ

St Monica's khuyến khích và hỗ trợ việc ăn 
uống lành mạnh càng nhiều càng tốt.  
Món ăn nhẹ bằng rau và trái cây được 
khuyến khích hàng ngày.

 
 
 
 

Vui lòng báo cáo sự vắng mặt của học sinh trước 9:15 sáng của ngày nghỉ học qua 
Skoolbag HOẶC gọi 9689-4548 HOẶC gửi email: 
office@smfootscray.catholic.edu.au
Vui lòng đảm bảo rằng mẫu tham quan Sở thú của con em đã được gửi lại
Trẻ em ăn trưa lúc 1h40 hàng ngày trước khi ra ngoài chơi

Đặt mua bữa trưa vào thứ tư -
Nếu trẻ vắng mặt và đơn hàng đã đặt mua, quý vị có thể bị hủy đơn trước 

8h30 sáng hôm đó.

Trường Thánh Monica ghi nhận những người trông coi truyền thống của vùng đất 
này, những người Wurunjeri của Quốc gia Kulin. Chúng tôi bày tỏ sự kính trọng 

đối với các nền văn hóa của Thổ dân và Cư dân trên eo biển Torres; và cho Người 
cao tuổi cả trong quá khứ, hiện tại và mới nổi

           2022: Term 2 - Week 8 

.
 

Các em học sinh và gia đình thân mến,

Bản tin của tuần này đóng gói nhiều hành động linh hoạt - St Monica's, cùng với 
nhiều trường khác, đang gặp phải tình trạng học sinh và nhân viên mắc bệnh 
đáng kể cũng như nhiều nơi làm việc. Có thể hiểu, điều này có tác động lớn đến 
hoạt động của trường học và việc học tập của học sinh. Do đó, tôi đã tham khảo 
ý kiến   của các thành viên trong Hội đồng Cố vấn Trường học và nhân viên nhà 
trường và xác định rằng cần thực hiện một cách tiếp cận đáp ứng với việc phân 
phát thành tích biểu giữa năm của chúng tôi cho gia đình và dời lịch 'Hội thoại 
Học tập' của học sinh sang tuần đầu tiên của Học kỳ 3. Chúng tôi tin rằng điều 
này sẽ vì lợi ích tốt nhất của phụ huynh, học sinh và nhân viên. Các cuộc trò 
chuyện trong Tuần 1, Học kỳ 3 sẽ tạo cơ hội tuyệt vời để khởi động quá trình học 
tập của học sinh trong nửa cuối năm. Hãy lưu ý tất cả các cuộc họp của PSG
sẽ được tiến hành như đã định.

Xin nhắc lại, Cuộc trò chuyện học tập sẽ diễn ra vào Tuần 1 của Học kỳ 3.

Tất cả học sinh đã trải qua một chuyến du ngoạn toàn trường đầy thú vị đến Sở 
thú Melbourne vào thứ Ba. Có rất nhiều niềm vui và sự phấn khích cho cả ngày 
và chúng tôi cảm ơn các phụ huynh tình nguyện viên đã hỗ trợ trong ngày. (Mời 
xem những bức ảnh tuyệt vời).
 
Tình bạn là một khía cạnh rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt 
là trẻ nhỏ. Nhà trường và phụ huynh hợp tác để giúp lan tỏa hạnh phúc bằng 
cách thúc đẩy các mối quan hệ tôn trọng lành mạnh ở trường. Chúng tôi hy 
vọng các bậc phụ huynh đọc và thấy bài viết dưới đây hữu ích khi chúng tôi sắp 
kết thúc học kỳ và bước vào kỳ nghỉ giữa năm của chúng tôi.

Nathan

Your paragraph text

The Sacred Heart of Jesus
'love one another. As I have

loved you …’ 
Jn 13: 34–35
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Student Awards (Week 8)
Mỗi tuần, những học sinh thể hiện các giá trị của chúng 

tôi và áp dụng các năng lực học tập của trường sẽ 
được trao giải thưởng của lớp. Những học sinh đã 

giành được giải thưởng trong tuần qua là:

JB

JJ

MAH

MAS

SG

SI

 

Specialist
Award

 

House Spirit Day

Please book your child's learning 
conversation: 

http://www.schoolinterviews.com.au 
/code/cvsg7 

 

Nephthalim JB

Daisy D 

Ethan W

Mezmur G
Mia N 

Kitty S

Niamh Mc

Janelle V Senior I

Khi trẻ lớn lên và trở nên độc lập hơn, tình bạn của chúng trở nên 
quan trọng hơn. Khi trẻ có tình bạn tốt, trẻ sẽ cảm thấy mình 

thuộc về mình, điều này giúp trẻ cảm thấy hài lòng về bản thân và 
xây dựng lòng tự trọng.

 
Tình bạn là yếu tố cần thiết để trẻ phát triển các kỹ năng sống 
quan trọng như hòa đồng với người khác và phân loại các xung 

đột và vấn đề là những kỹ năng chúng ta học được và phát triển. 
Những đứa trẻ học cách phát triển những kỹ năng này sẽ ít gặp 

khó khăn về tình cảm và xã hội sau này trong cuộc sống.
 

Vai trò của cha mẹ là rất quan trọng. Nếu con bạn khó chịu vì bị 
cho ra rìa hoặc đánh nhau với một người bạn, chúng biết rằng bạn 
vẫn ở đó vì chúng. Và bạn có thể giúp chúng giải quyết vấn đề đó 

bằng cách nói chuyện với chúng về những gì đã xảy ra và cảm giác 
của chúng. Ví dụ: "Con cảm thấy thế nào khi Ali không cho bạn 
chơi?" Điều này giúp con bạn tìm hiểu về cảm xúc của chúng và 

cách xử lý chúng. Đôi khi bạn chỉ cần lắng nghe hoặc ôm con vào 
lòng là đủ.

 

OThứ ba, cả trường đến Sở thú Melbourne. Học sinh Lớp 5 và lớp 6 đáp tàu lửa, và các lớp Prep, 1, 2, 3 và 4 cùng đi trên xe buýt. Chúng tôi đã 
nhìn thấy rất nhiều động vật lớn nhỏ và có rất nhiều niềm vui!  Học sinh Preps và Lớp 1 đã đến Nhà bò sát, Cuộc nói chuyện về hươu cao cổ, 
Thế giới biển, và họ  cũng nhìn thấy một số loài meerkats, thú mỏ vịt, rùa, cá sấu, Sư tử, Hổ, Ếch và Rắn! Họ nhìn thấy hàng đống động vật thú 
vị và có rất nhiều niềm vui. Các em Lớp 2, 3 và 4 cũng nhìn thấy rất nhiều động vật. Họ đã nhìn thấy Sư tử và lắng nghe một cuộc nói chuyện 
về động vật. Tại buổi nói chuyện, họ đã nói về những loài động vật gần như tuyệt chủng và những điều chúng ta có thể làm để giúp đỡ 
chúng. Họ được nhìn thấy những chú Khỉ Nhện rất thể thao và vui nhộn cũng như Khỉ Tamarin. Những chú khỉ Tamarin có bộ ria mép to, 
mỏng và xoăn, trông rất buồn cười! Trong khi quan sát những chú voi, chúng tôi đã học được một số điều thú vị mới. Voi có thể ăn 100 kg 
một ngày và chúng nặng ít nhất 200 kg! Ồ! Các em lớp 5 và 6 đã nhìn thấy rất nhiều động vật tại vườn thú, bao gồm sư tử, vượn cáo, báo 
tuyết, quỷ Tasmania, hươu cao cổ và voi châu Á. Chúng tôi lắng nghe người trông coi nói về những con khỉ đột khi chúng tôi chứng kiến   một 
con khỉ đột 7 tuổi chạy đến chỗ kính mà tất cả chúng tôi đang quan sát và bắt đầu đập vào nó. Thật là tuyệt khi nhìn thấy chúng cận cảnh! 
Ngôi nhà Bướm là một trong những địa điểm yêu thích của chúng tôi trong vườn thú! Chúng tôi thích nhìn thấy tất cả các hoa văn khác nhau 
trên cánh của chúng. Một khu vực khác của vườn thú mà chúng tôi rất thích khi nhìn thấy là Biển Hoang, ở đây chúng tôi thấy rất nhiều hải 
cẩu và các sinh vật biển khác. Trong thời gian ở sở thú, chúng tôi đã xem xét các hộp sọ động vật và chúng tôi phải điều tra xem chúng là gì. 
Một số nhóm cho rằng hộp sọ của họ là của Quỷ Tasmania nhưng phát hiện ra đó thực sự là một con báo tuyết. Một nhóm khác đã điều tra 
một chiếc răng voi, nó thực sự rất tuyệt!

Cảm ơn tất cả các giáo viên, nhân viên và những người giúp đỡ phụ huynh vì tất cả công việc của họ! Chúng tôi sẽ không thể đến Sở thú và 
vui chơi nhiều như vậy nếu không có sự giúp đỡ của quý vị.

 



Các gia đình có Thẻ Châm Sóc Y tế hoặc Thẻ giảm giá 
khác hiện hành có thể đăng ký Quỹ Cắm trại, Thể thao và 
Du ngoạn. Khoản trợ cấp $ 125 của chính phủ này được 
dùng để chi trả cho các buổi cắm trại, du ngoạn hoặc các 
hoạt động thể thao cho con em quý vị. Nếu quý vị mới 
đến trường, mới nhận được Thẻ Chăm sóc sức khỏe lần 
đầu tiên, hoặc có nhiều trẻ em đi học hơn trong năm nay, 
hãy mang theo Thẻ Chăm sóc Sức khỏe của mình và 
chúng tôi sẽ sắp xếp đơn đăng ký của quý vị. Nếu đã đăng 
ký CSEF, quý vị không cần phải đăng ký lại hoặc mang 
theo thẻ Chăm sóc sức khỏe của mình; ứng dụng của quý 
vị sẽ tự động được chuyển sang. Chương trình CSEF cho 
năm 2022 kết thúc vào ngày 24 tháng 6 năm 2022. Mẫu 
đơn có sẵn tại văn phòng.
To apply for the Camps Sports and Excursion Funds 

(CSEF): 
·Please visit 
https://www.vic.gov.au/camps-sports-and-excursions- 
fund
Fill out the form at
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/ 
programs/CSEF_application_form.pdf

 

 
Các tiêu chuẩn mới về an toàn cho trẻ em Các tiêu chuẩn ban đầu về an toàn cho trẻ em đã được giới thiệu vào năm 2016 sau cuộc 

Điều tra của Nghị viện về Sự phản bội niềm tin của bang Victoria. Không lâu sau khi cuộc điều tra ở bang Victoria kết thúc, Ủy ban 
Hoàng gia của Chính phủ Khối thịnh vượng chung về Ứng phó của các tổ chức đối với lạm dụng tình dục trẻ em đã khuyến nghị 
rằng tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ phải điều chỉnh Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em của họ với Nguyên tắc Quốc gia về Tổ 
chức An toàn cho Trẻ em. Vào năm 2019, chính phủ Victoria đã xem xét các Tiêu chuẩn hiện hành và nhận thấy sự ủng hộ mạnh 

mẽ cho sự nhất quán của quốc gia. Vào năm 2020, công việc đã được thực hiện để cập nhật các Tiêu chuẩn, tập trung vào cách tốt 
nhất để duy trì khái niệm trao quyền cho trẻ em và bao gồm trọng tâm rõ ràng và rõ ràng về an toàn văn hóa cho trẻ em Thổ dân 

phù hợp với các Nguyên tắc Quốc gia. Tham vấn về các Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em mới đã được tổ chức từ năm 2020 đến năm 
2021 và các Tiêu chuẩn mới đã được giới thiệu vào tháng 7 năm ngoái (1 tháng 7 năm 2021) và sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 
2022. Do đó, Victoria hiện có các Tiêu chuẩn mới dựa trên Nguyên tắc Quốc gia, với một số thay đổi đối với bối cảnh thời Victoria. 
Tại sao các Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em mới lại quan trọng đến vậy Các Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em nhằm mục đích: thúc 
đẩy sự an toàn của trẻ em, ngăn ngừa xâm hại trẻ em, đảm bảo có các quy trình hiệu quả để phản hồi và báo cáo tất cả các cáo 

buộc về lạm dụng trẻ em. Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em hoạt động bằng cách: thúc đẩy những thay đổi trong văn hóa - đưa sự an 
toàn của trẻ em vào suy nghĩ hàng ngày và thực hành cung cấp tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn cho trẻ em nêu bật tất cả chúng ta 
đều có vai trò trong việc giữ an toàn cho trẻ em khỏi bị xâm hại. Khác biệt là gì? Các Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em bao gồm các 

yêu cầu mới để giữ an toàn cho học sinh: sự tham gia của gia đình và học sinh trong các nỗ lực an toàn cho trẻ em. Trường học tập 
trung vào an toàn cho học sinh thổ dân, quản lý tốt hơn nguy cơ lạm dụng trẻ em trong quản lý môi trường trực tuyến, các hệ 

thống và quy trình để giữ học sinh an toàn. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, Lệnh 1359 của Bộ trưởng - khuôn khổ về an toàn cho trẻ 
em trong trường học, thay thế Lệnh 870 của Bộ trưởng. Các trường học có thể xây dựng dựa trên các chiến lược, chính sách và thực 

hành về an toàn cho trẻ em hiện có để củng cố văn hóa an toàn cho trẻ em và bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng

Vì nhiều lý do liên quan đến sức khỏe, vũ trường 'Cuối học kỳ 2' của chúng tôi đã bị hoãn lại cho đến một ngày sau đó để được xác nhận trong Học kỳ 3

Vì nhiều lý do liên quan đến sức khỏe, vũ 
trường 'Cuối học kỳ 2' của chúng tôi đã 
bị hoãn lại cho đến một ngày sau đó để 

được xác nhận trong Học kỳ 3
 

https://www.vic.gov.au/camps-sports-and-excursions-fund
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/CSEF_application_form.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/CSEF_application_form.pdf

