St. Monica's Newsletter
2022: Term 2 - Week 9
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

Important Dates
Term 2
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
School Closure Day - Staff Faith Formation
Monday 29th August
St Monica's Feast Day celebrations
St Monica's promotes and supports healthy eating as
much as possible. Vegetable and fruit snacks are
strongly encouraged on a daily basis.

Dear God,
.
Thank you for all of the different opportunities this term. We are very
grateful to all of the teachers who have helped us in our learning by
preparing special activities for us.
May God bless us and keep us safe during the holidays. May the love of
God protect us and guide us during the time of rest and adventure.
We hope that we can return back to school feeling refreshed and ready to
learn next term.
We ask this through Christ our Lord,
Amen
By Kitty and Ayomide - Community leaders
Your paragraph text

Principal's Message
Dear students and families,
Our newsletter today contain some very valuable information as we head into
our mi-year holiday break - an opportunity to relax and re-charge before we do it
all again next term at St Monica's.
Firstly, thank you to all our amazing students for outstanding efforts throughout
the term. There have been many highlights this term across the school. We will
continue to support, guide and encourage you to do your best every day next
term.
Today we farewell Mary Jo, who has worked diligently with a tremendous amount
of commitment and dedication for the past 20 years. We wish her well as she
embarks on her new position at St Dominic's in Broadmeadows. For those
students who are also leaving our school community this term we also wish you
all the best at your new school.
We are also excited to share that we have a new after school care provider
starting with us at the beginning of next term. All information regarding to Kelly
Club was sent out via a Seesaw announcement earlier this week.
A big reminder also that we commence our swimming program at MAC on
Tuesday 12th July. This is an important component of our Health and Physical
education program, therefore student participation through these engaging, safe
and enjoyable lessons is expected.

The eSafety Commissioner website is a fabulous
and highly endorsed website for parents to assist
when educating their children about safely
navigating the online environment.
https://www.esafety.gov.au/
tinyurl.com/f55jtfhu - eSafety tips

Our whole staff wishes a safe, fun filled holiday for everyone.
In Partnership,
Nathan

Reminders
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
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.

Swimming
MAC: Tuesday 12th July - Friday 22nd July
We are excited about providing our 2022 swimming program which commences on Tuesday 12 July (second day of Term 2)
- Friday 22nd July at Maribyrnong Aquatic Centre MAC. This designed program incorporates swimming technique and
stroke development with self-preservation and water safety skills. This is a 9 day Intensive swim program where our
students attend at the same time for every school day over this period. A reminder that all students will be assessed during
the first lesson. Please ensure that your child's permission is returned to the class teacher

Student Awards
Student
Awards

Cyber Safety
eSafety’s parent guide to popular apps - helpful for the holidays

Many apps these days allow access to content sharing, photo and
video sharing, messaging and online chat, voice chat, video calling, live
streaming, gaming, in-app purchasing, online relationships, location
sharing and encryption. These functions all have benefits and risks.
Some apps use co-mingled sites, where kids mix with teens and
adults. This increases the risk of cyberbullying, exposure to violent or
inappropriate content and unwanted contact.
eSafety has developed a checklist to help you and your family choose
appropriate apps. The eSafety Parents pages Are they old enough?
and Good habits start young will help you decide your child’s
readiness for different apps.
St Monica's strongly encourages parents and children to continue to
have regular talks about making good choices when accessing the
internet and social media platforms.

For more information please visit:
https://tinyurl.com/4udsbewx - eSafety parent guide

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:
Weekly awards will recommence next term

JB
JJ
MAH
MAS

SG
SI

Principal
Award
Please re-book Learning Conversations
using the following link:
http://www.schoolinterviews.com.au/co
de/cvsg7

Specialist
Award

New Child Safe Standards
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

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

A huge reminder to all parents

There are lots of photos in the News
and Events page of the School
website, highlighting all the events
that have happened over the term.
https://www.smfootscray.catholic.edu.au/newsevents/latest-news/
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Students finish at 1pm
CSEF applications close (see below)

Chúa ơi,
. tôi rất
Cảm ơn bạn vì tất cả các cơ hội khác nhau trong học kỳ này. Chúng
biết ơn tất cả các giáo viên đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập
bằng cách chuẩn bị các hoạt động đặc biệt cho chúng tôi.
Xin Chúa ban phước lành và giữ chúng ta bình an trong những ngày lễ. Cầu
xin tình yêu của Chúa che chở và hướng dẫn chúng ta trong suốt thời gian
nghỉ ngơi và phiêu lưu.
Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể trở lại trường với tinh thần sảng
khoái và sẵn sàng để học trong học kỳ tới.
Chúng tôi cầu xin điều này qua Đấng Christ, Chúa của chúng tôi,
Amen

Term 3
Tuesday 12th - 22nd July
2022 Swimming Program at MAC
Thursday 4th August
SEDA - AFL Clinics
Friday 26th August
School Closure Day - Staff Faith Formation
Monday 29th August
St Monica's Feast Day celebrations
St Monica's promotes and supports healthy eating as
much as possible. Vegetable and fruit snacks are
strongly encouraged on a daily basis.

By Kitty and Ayomide - Community leaders
Your paragraph text

Principal's Message
Hôm nay, chúng ta từ biệt Mary Jo, người đã làm việc siêng năng với sự cam kết
và cống hiến to lớn trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi cầu chúc cho cô ấy cũng
như cô ấy bắt tay vào vị trí mới của mình tại St Dominic's ở Broadmeadows. Đối
với những học sinh sắp rời khỏi cộng đồng trường học của chúng tôi trong học kỳ
này, chúng tôi cũng cầu chúc cho các bạn những điều tốt đẹp nhất tại trường học
mới của mình.
Chúng tôi cũng vui mừng chia sẻ rằng chúng tôi có một nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sau giờ học mới bắt đầu với chúng tôi vào đầu học kỳ tới. Tất cả thông
tin liên quan đến Câu lạc bộ Kelly đã được gửi qua một thông báo Seesaw vào đầu
tuần này.
Cũng xin nhắc lại rằng chúng tôi bắt đầu chương trình bơi lội của mình tại MAC
vào Thứ Ba, ngày 12 tháng Bảy. Đây là một thành phần quan trọng của chương
trình Giáo dục Sức khỏe và Thể chất của chúng tôi, do đó sự tham gia của học
sinh thông qua các bài học hấp dẫn, an toàn và thú vị này được mong đợi.
Toàn thể nhân viên của chúng tôi mong muốn một kỳ nghỉ lễ an toàn, tràn ngập
niềm vui cho tất cả mọi người.
Đang là đối tác,
Nathan

The eSafety Commissioner website is a fabulous
and highly endorsed website for parents to assist
when educating their children about safely
navigating the online environment.
https://www.esafety.gov.au/
tinyurl.com/f55jtfhu - eSafety tips

Reminders
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
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.

Swimming
MAC: Tuesday 12th July - Friday 22nd July
Chúng tôi rất vui mừng thông báo chương trình bơi năm 2022 bắt đầu vào Thứ Ba ngày 12 tháng 7 (ngày thứ hai của Học kỳ
2) - Thứ Sáu ngày 22 tháng 7 tại Trung tâm Thủy sinh Maribyrnong MAC. Chương trình được thiết kế này kết hợp kỹ thuật
bơi và phát triển đột quỵ với các kỹ năng bảo vệ bản thân và an toàn dưới nước. Đây là một chương trình bơi Chuyên sâu
trong 9 ngày mà học sinh của chúng tôi tham gia cùng một lúc cho mỗi ngày học trong giai đoạn này. Xin nhắc lại rằng tất
cả học sinh sẽ được đánh giá trong buổi học đầu tiên. Hãy đảm bảo rằng sự cho phép của con em được gửi lại cho giáo
viên chủ nhiệm lớp

Student Awards
Student
Awards

Cyber Safety
eSafety’s parent guide to popular apps - helpful for the holidays

Nhiều ứng dụng ngày nay cho phép truy cập chia sẻ nội dung, chia sẻ
ảnh và video, nhắn tin và trò chuyện trực tuyến, trò chuyện thoại, gọi
video, phát trực tiếp, chơi trò chơi, mua hàng trong ứng dụng, các mối
quan hệ trực tuyến, chia sẻ vị trí và mã hóa. Các chức năng này đều có
lợi ích và rủi ro.
Một số ứng dụng sử dụng các trang web kết hợp, nơi trẻ em kết hợp
với thanh thiếu niên và người lớn. Điều này làm tăng nguy cơ bắt nạt
trên mạng, tiếp xúc với nội dung bạo lực hoặc không phù hợp và tiếp
xúc không mong muốn.
eSafety đã phát triển một danh sách kiểm tra để giúp bạn và gia đình
bạn chọn các ứng dụng phù hợp. Các trang dành cho Cha mẹ của
eSafety Họ đã đủ tuổi chưa? và Những thói quen tốt khi còn nhỏ sẽ
giúp bạn quyết định mức độ sẵn sàng của con mình đối với các ứng
dụng khác nhau.
St Monica's đặc biệt khuyến khích các bậc cha mẹ và trẻ em tiếp tục
có những cuộc nói chuyện thường xuyên về việc đưa ra những lựa
chọn tốt khi truy cập internet và các nền tảng truyền thông xã hội.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/202009/Parent%20guide%20to%20popular%20apps%20%20Summary%20sheet.pdf

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:
Weekly awards will recommence next term

JB
JJ
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SI

Principal
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Please re-book Learning Conversations
using the following link:
http://www.schoolinterviews.com.au/co
de/cvsg7

Specialist
Award

New Child Safe Standards
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

Các gia đình có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe hoặc Thẻ Giảm
giá khác có thể đăng ký tham gia Quỹ Cắm trại, Thể thao
và Du ngoạn ngay bây giờ. 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 bạn. Nếu
bạn là người 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 bạn và chúng tôi sẽ sắp xếp đơn đăng ký của
bạn. Nếu bạn đã đăng ký CSEF, bạn không cần phải đăng
ký lại hoặc mang theo thẻ Chăm sóc sức khỏe của mình;
ứng dụng của bạn sẽ tự động được chuyển sang. Chương
trình CSEF cho năm 2022 kết thúc vào ngày 24 tháng 6
năm 2022. Các 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-excursionsfund
Fill out the form at
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/
programs/CSEF_application_form.pdf

