
 

BOOK WEEK PARADE 
 

As part of Book Week celebrations, 
MHPS will be hosting a book  
parade on Friday 17th August from  
9:30am– 10:30am. 
Students are asked to dress-up as 
their favourite book character.  
Prizes will be handed out to the ‘best 
dressed’ students. Parents are  
welcome to attend. 
 

BOOK FAIR 
 
Book Fair is Wednesday 8th, Thursday 
9th, Friday 10th and Monday 13th of 
 August. 
You can purchase books from 1:35—1:50 
and after school from 3:25—3:45 

CALENDAR 
 
 
AUGUST 
Friday  10   Athletics Carnival—Epping 
Monday  13  Parent and  Friends Meeting 9:30am in the staffroom 
Wednesday  15  Grade 5/6 GTAC Excursion 
Thursday  16  Grade 5/6 GTAC  Excursion 
Friday  17  Book Parade 9:30—10:30 
Tuesday  21  Grade 1/2 Eat for Life Incursion 
Tuesday  28  Prep Collingwood Farm Excursion 
Wednesday  29  Prep Orientation 1 
 
SEPTEMBER 
Wednesday  05  Prep Orientation 2 
Wednesday  05  EAL Healesville Sanctuary  
Wednesday  12  Prep Orientation 3 
Friday  14  Grade 1/2 St. John Ambulance Incursion 
 
 
 

 

09 AUGUST 2018 

PRINCIPAL: MARGARET LEACH 
Phone: 9305 2033 
Email : meadow.heights.ps@edumail.vic.gov.au 
www.meadowheightsps.vic.edu.au 

At Meadow Heights Primary School our  
relationships and behaviours are guided by the 

values of  

Equality, Excellence and Respect 

PREP/FOUNDATION CHILDREN 
ORIENTATION FOR 2019 

 
SESSION 1 
When: Wednesday 29th August 
Time:  11:30am to 12:30am 
Who:  Pre-schoolers and Parents 
Where: Pre-schoolers to go to Rooms 3 & 4  
 
SESSION 2 
When: Wednesday 5th September  
Time:  11:30am to 12:30am 
Who:  Pre-schoolers and Parents 
Where:  Pre-schoolers to go to Rooms 3 & 4  
     Parents to meet in the HUB 
 
SESSION 3 
When:  Wednesday 12th September 
Time:  11:30am to 12:30am 
Who:  Pre-schoolers  
Where:  Pre-schoolers to go to Rooms 3 & 4  

On Wednesday 25th July the Prep students celebrat-

ed being at school for  

100 Days of Learning!!! 

Throughout the week the students participated in a 

number of activities that centred around the num-

ber 100. We also asked the students to bring in some 

collections of 100 things from home.  

To help celebrate this special milestone we invited 

all of the Prep parents/special people to come in to 

the classrooms for afternoon tea.  

Thank you to everyone that came along and 

brought in a plate to share. 

Congratulations Preps!!! 

From everyone here at Meadow Heights primary 

School. 

Gr 5-6 Number Fluency Awards 

Gr 3-4 Literacy Awards 

Adnan’s 
Book 
Report 

Gr 3-4 Incursion Report 

http://www.costumes.com.au/lil-red-riding-hood-infant-toddler-costume.html
http://www.costumes.com.au/where-s-waldo-child-costume-kit.html


Children who find it hard to make friends  

If you can tell your child isn’t happy about going to school, or isn’t eating lunch or seems to be anxious this could be because he or 

she is having trouble making and keeping friends. If your child finds it hard to make friends, you can be more active in helping by:  

 looking for activities outside of schools – for example, sports, dance or art classes – to give your child  

 opportunities to meet children with similar interests.  

 giving reminders about what to do. For example, you could encourage your child to introduce himself when he meets new 

children – ‘Hello, I’m Kai. What’s your name?’ 

 setting up playdates for your child.  

 asking your child whether he’s interested in the games other children are playing at school. He might be keen to play soc-

cer, but unsure about the rules. If he doesn’t like the games that they’re playing, you could suggest that he starts a game 

that he does like by asking some classmates to play it with him. 

 Making friends with other parents and getting together after school at a playground.  

 Talking with your child. This gives you a chance to ask her what’s going on and listen to what he/she has to say. Some 

children will be happy to tell you what’s been happening, but others might find it hard. You can encourage your child by 

telling him/her about a friendship trouble you had as a child or by reading a story about friendship troubles (there are some 

very good books in the library). If your child isn’t ready to talk, let them know they can always come to you.  

 talking with your child’s teacher about whether the teacher has noticed anything different in class or in the playground.  

Everyone at Meadow Heights Primary School  
wish the following children a very  

Happy Birthday 

ENROL NOW FOR PREP 
2019 

We have commenced enrolments for 
2019.   
Please make an appointment to see  
Mrs Stivala as soon as possible so that 
we can plan for 2019.   
Ring the office on 9305 2033. 
Enrolment forms may be collected from 
the office. 

MEADOW HEIGHTS  
PRIMARY SCHOOL  

 
COMMUNITY HUB  
WELCOMES YOU 

 
 

Mondays 
Healthy Breakfast: 8:20-8:45 
English Classes: 9:00-11:00 
Arabic Play Group: 9:30-11:30 
Tuesdays  
Healthy Breakfast: 8:20-8:45 
Small Talk: 9:30-11:30 
Homework club: 3:30-4:30  
Wednesdays 
Healthy Breakfast: 8:20-8:45 
Story Time: 9:30-10:30 
Duck Library: 10:30-11:00 
Cooking classes: 11:30-1:30 
Thursdays  
Healthy Breakfast: 8:20-8:45 
English Play Group: 9:30—11:30 
Fridays  
Toast Day: 8:20-8:45  
Coffee & Chat: 9:00-10:00 
Active Kids Play Group: 10:00-12:00 
 

Change of Contact Details 
 

We like to keep our school records up-to-date.  
If you have changed your address, phone number or  
any other details relevant to your child, could you please  
inform the school office immediately so we have the  
correct information to contact you. 

COME AND JOIN IN 
THE FUN  

If you would like more 
information please 

contact our Community 
Hub Worker, 

Salwa Salem on  
9305 2033 

Muhammed Kayar 34A 

Kivanc Isdar PB 

Rawan Al-Ani 34A 

Livon Alzebari 56C 

Randi Jundi 56B 

STUDENT ATTENDANCE 
The  Education Department  requires all schools to contact parents/guardians on the day of a student’s absence when the student  
absence is unexplained.  
 
This will help ensure the safety of school-aged children during school hours and ensure that schools are supported in their duty of  
care obligations. 
 
To this end we have employed an Attendance Officer Mrs Josie Falani and an Attendance Consultant Ms Zita Pinda.  
Together they will  assist teachers and support parents and families in promoting students attending school every day. 
 
Mrs Josie Falani will ring home on the day a student is absent. 
 
Kind regards 
Margaret Leach - Principal   

Parent Opinion Survey 2018 
 

WE WANT OUR PARENTS TO TELL US WHAT THEY THINK 
Our school is conducting a survey to find out what parents think of our school. The Parent Opinion Survey is an annual 
survey offered by the Department of Education and Training that is conducted amongst a sample of randomly selected 
parents at each school.  
It is designed to assist our school in gaining an understanding of parents’ perception of school climate, student  
engagement and relationships with our parent community. Our school will use the survey results to help inform and direct 
future school planning and improvement strategies.  
The survey will be conducted online by ORIMA Research Pty Ltd and only takes 15 minutes to complete. The survey can 
be accessed via desktop computer, laptop, tablet or mobile at any convenient time within the fieldwork period from  
Monday 23rd July to Sunday 19th August.  
 
The school will be running survey completion sessions on the following dates and time: 
10th and 17th August 11:30am—1:30pm 
15th and 22nd August 9:00am—11:00am 
 
Approximately 30% per cent of parents will be invited to participate in this year’s survey. All responses to the survey are 
anonymous. The online survey is available in English, Arabic, Vietnamese, Mandarin, Chin (Hakha) and Hindi. 
The survey results will be reported back to our school at the end of September.  
For further information, please speak to the school Assistant Principal Dr. Yashar Duyal  

Uriel Westerlund 12B 

Ali Eraslan 12C 

Dominic Chang PA 

Youssef El-Sayed PC 

Amir Zamani 34F 

The Book Fair will be held in the school 
Library from Wednesday 8th to Monday 
13th August, therefore there will not be any 
borrowing or return of Library books  
during that time. 
Students will be using class Library time 
to browse the many wonderful books on 
offer and fill in their Wish Lists.  
Normal borrowing will resume on Tuesday 
14th August.              
        
Happy Reading 
Library Staff   



TURKISH 
 TAKVİM 
 
AĞUSTOS 
10 Ağustos Cuma   Atletizm Karnavalı 
13 Ağustos Pazartesi  Veli ve Arkadaşlar Toplatısı sabah 9:30’da öğretmenler odasında 
15 Ağustos Çarşamba  5/6. Sınıflar GTAC Okul İçi Uygulama Çalışması  
16 Ağustos Perşembe  5/6. Sınıflar GTAC Okul İçi Uygulama Çalışması  
17 Ağustos Cuma   Hikaye Kitabı Geçidi 
28 Ağustos Salı   Hazırlık Sınıfı Collingwood Çiftlik Okul Gezisi 
29 Ağustos Çarşamba              Hazırlık Sınıfı Tanıtımı 1 
 EYLÜL 
 05 Eylül Çarşamba                 Hazırlık Sınıfı Tanıtımı 2  
 05 Eylül Çarşamba  EAL Healesville Sanctuary’e gezi 
12 Eylül Çarşamba     Hazırlık Sınıfı Tanıtımı 3  
14 Eylül Cuma  1/2. Sınıflar St John Ambulans Okul İçi Uygulama Çalışması 
 
2019 HAZIRLIK /ANA SINIFI  

ÖĞRENCİ TANITIM GÜNLERİ 

1.TUR  

Tarih: 29 Ağustos Çarşamba 

Saat: 10:30 to 12:30 arası  

Kimler İçin: Okul öncesi Çocuklar ve Veliler 

Yer: Okul Öncesi Çocuklar 3 ve 4 numaralı sınıflara gitmesi gerekiyor 

2.TUR  

Tarih: 5 Eylül Çarşamba 

Saat: 10:30 to 12:30 arası  

Kimler İçin: Okul öncesi Çocuklar  

Yer: 3 ve 4 numaralı sınıflarda eğlence 

3.TUR 

Tarih: 12 Eylül Çarşamba 

Saat: 10:30 to 12:30 arası  

Kimler İçin: Okul öncesi Çocuklar ve Veliler 

Yer: Okul Öncesi Çocuklar 3 ve 4 numaralı odaya gidecekler ve  

Veliler de Okul Toplum Merkezi’nde(the School Hub) toplanacaklar 

 

KİTAP HAFTASI GEÇİDİ  

Kitap Haftası’nın bir bölümü olarak 17 Ağustos Cuma günü  Book sabah saat 9:30 – 10:30 arası bir kitap geçidi yapılacaktır. 

Öğrencilerden en sevdikleri kitap karekterinin kıyafetini giymeleri istenmektedir.’ En iyi giyinen’ öğrencilere bir ödül verilecektir. Veliler de bu etkinliğe davetlidir. 

25 Temmuz Çarşamba Günü Hazırlık sınıfı öğrencileri okulda Eğitimin 100. Günü’nü kutladılar.  

Hafta boyunca öğrenciler temeli 100 sayısına dayalı bir dizi çalışmaya katıldılar. Öğrencilerden ayrıca, evden topladıkları 100 adet bir takım şeyleri okula getirmelerini 
istedik. Bu çok özel anı kutlamak için Hazırlık sınıfının velilerini/özel personelini sınıflara öğleden sonra çayına davet ettik.Katılan herkese ve paylaşmak üzere bir tabak 
yiyecek getirenlere teşekkürler. Meadow Heights Primary School’da bulunan herkes sizleri kutluyor. Tebrikler Hazırlık Sınıfları!!! 
 
2018 VELİ ANKETİ  
VELİLERİMİZİN DÜŞÜNCELERİNİ BİZE BİLDİRMELERİNİ İSTİYORUZ 
Velilerimizin okulumuzla ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla okulumuzda, Milli Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından yıllık olarak sunduğu ve her okulda bilgisayarın 
rastgele olarak seçtiği aileler tarafından dolduracağı bir anket yapılacaktır. Okulumuzun geleceğe yönelik planlama ve gelişim stratejilerinde yardımcı olması için anket 
sonuçları, okulumuzca doğrudan kullanacaktır. ORIMA Research Pty Ltd tarafından online olarak sürdürülen anketi doldurmak sadece 15 dakikanızı alacaktır. Ankete 23 
Temmuz Pazartesi ile 19 Ağustos Pazar tarihleri arasında  bilgisayar, dizüstü bilgisayar, Tablet veya cep telefonu ile erişim sağlanabilir.  
Okul, aşağıdaki tarih ve zamanlarda anket doldurma seansları düzenleyecektir: 
10 ve 17 Ağustos Saat: 11:30—1:30 
15 ve 22 Ağustos Saat: 9:00—11:00 
Bu sene okulumuz velilerinin yaklaşık  % 30 u ankete katılmaya davet edilmiştir. Anketle ilgili cevaplar isimsiz olacaktır. Anket, İngilizce, Arapça, Vietnamca, Çince, Hakha 
ve Hint dillerinde çevirimiçi (online) olarak mevcuttur.Anket sonuçları Eylül ayı sonunda açıklanacaktır. Daha fazla bilgi için, Okul Müdür Muavini Dr. Yashar Duyal ile 
konuşunuz. 
 
2019 HAZIRLIK SINIFI KAYITLARINIZI ŞİMDİ YAPTIRIN 
2019 yılı kayıtlarımız başlamıştır. 
2019 yılını planlayabilemiz için, lütfen en kısa zamanda Mrs Stivala’yı görmek için bir randevu alınız. 
Okul idare ofisini 9305 2033 numaralı telefondan arayınız. 
Kayıt formları okul idare ofisinden alınabilir. 
 
MEADOW HEIGHTS PRIMARY SCHOOL TOPLUM MERKEZİ SİZİ DAVET EDİYOR 
Pazartesi 
Sağlıklı Kahvaltı: 8:20-8:45 
İngilizce Sınıfı: 9:00-11:00 
Arapça Oyun Grubu : 9:30-11:30 
Salı  
Sağlıklı Kahvaltı: 8:20-8:45 
Kısa Sohbet: 9:30-11:30 
Ev Ödevi Klübü: 3:30-4:30                                                         
Çarşamba 
Sağlıklı Kahvaltı: 8:20-8:45 
Masal Saati: 9:30-10:30 
Ördek Kütüphanesi: 10:30-11:00 
Yemek Pişirme Dersleri: 11:30-1:30 
Perşembe 
Sağlıklı Kahvaltı: 8:20-8:45 
İngilizce Oyun Grubu: (başlama tarihi bildirilecek) 
Cuma  
Kızarmış Ekmek Günü: 8:20-8:45  
Kahve & Sohbet: 9:00-10:00 
Aktif Çocuklar Oyun Grubu: 10:00-12:00 
 
GELİN VE EĞLENCEYE KATILIN 
Toplum Merkezi Çalışanı ile iletişime geçmek isterseniz lütfen Salwa Salem ile 9305 2033 nurmaralı telefondan iletişime geçiniz. 
 

 

TURKISH 
 
 
 
 
ÖĞRENCİ OKULA DEVAM DURUMU 
Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin açıklanamayan devamsızlıklarıyla ilgili olarak velileri ile iletişime geçilmesini tüm okullardan, istemektedir. 
Bu durum, okul çağındaki çocukların okul saatleri esansında güvenliklerini sağlamaya yardımcı olacak ve okulun bakım yükümlülüğünü yerine getirmesine destek sağlayacak-
tır. 
Bu konuya son vermek adına bir Okula Devamlılık Memuru olan Mrs Josie Falani’yi ve Okula Devamlılık Danışmanı Ms Zita Pinda’yı görevlendirdik.Birlikte öğretmenlere 
yardımcı olacak, veli ve aileleri çocuklarını her gün okula göndermeleri konusunda teşvik ederek destekleyecekler.  
Mrs Josie Falani  bir öğrencinin devamsızlık yaptığı gün içerisinde, öğrencinin evini telefonla arayacaktır. 
Saygılarımla, Margaret Leach – Müdür 
 
KİŞİSEL BİLGİLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
Okul kayıtlarımızın güncellenmiş olmasını istiyoruz. 
Adresiniz, telefon numaranız ya da çocuğunuzla ilgili herhangi bilgiyle ilgili olarak bir değişiklik yaptıysanız, size doğru bilgilerden ulaşabilmemiz için, lütfen bu değişiklikleri 
acilen okul idaresine bildiriniz. 
 
KÜTÜPHANE KÖŞESİ 
8 Ağustos Çarşamba ve 13 Ağustos Pazartesi günleri arası okul kütüphanesinde Kitap Fuarı düzenlenecektir. Bu nedenle, bu sürelerde Okul Kütüphanesi’nden herhangi bir 
kitap ödünç alınmayacak ve Kütüphane’ye  kitap iadesi yapılmayacaktır. 
Öğrenciler, sınıflarıyla kütüphaneye geldiklerinde pek çok harika kitaplara bakarak sipariş verebilecekler ve isteklerini listeleyebilecekler. 
Normal kitap ödünç alma sğresi 14 Ağustos’ta başlayacaktır.  
İyi Okumalar, Kütüphane Personeli 
 ARKADAŞ EDİNMEKTE ZORLANAN ÇOCUKLAR 
Çocuğunuzun okula gitmekten ya da öğle yemeğini yemekten hoşnut olmadığını veya endişeli göründüğünü söyleyebilirseniz, bunların nedeni arkadaş edinmede veya arka-
daşlıkla ilgili sorun yaşadığı için olabilir. 
Eğer çocuğunuz arkadaş edinmekte zorlanıyora, şunları yaparak kendisine daha etkin bir şekilde yardımcı olabilirsiniz: 
Okul dışı etkinikler arayarak – örneğin spor, dans veya sanat dersleri – çocuğunuza benzeri ilgilerini karşılayacak fırsatlar sunarak 
Yapacaklarını hatırlatarak. Örneğin, çocuğunuzun yeni kişilerle tanıştığında kendisini tanıtmaya teşvik edebilirsiniz. – ‘Merhaba, ben Kai. Senin adın ne?’ 
Çocuğunuzla oyun tarihleri ayarlayarak. 
Çocuğunuza okulda diğer çocukların oynadığı oyunlardan zevk alıp almadığını sorarak. Belki futbola meraklıdır ama kuralllarını bilmiyordur. Arkadaşlarının oynadığı oyunları 

oynamayı sevmiyorsa, kendisine sınıfından başka arkadaşlarına sevdiği bir oyunu kendisiyle oynamasını isteyerek bir oyunu başlatmasını tavsiye edebilirsiniz. 
Diğer velilerle arkadaş olup, okul sonrası bir oyun alanında biraraya gelerek. 
Çocuğunuzla konuşarak. Bu size, kendisine neler olup bittiğini sorma ve söyleceklerini dinleme fırsatı verir. Bazı çocuklar neler olup bittiğini anlatmaktan mutlu olurken, ba-

zıları bunu oldukça zor bulabilirler.Çocuğunuza, çocukken yaşadğınız bir arkadaşlık probleminizi anlatarak veya arkadaşlaık problemleriyle ilgili bir kitap okuyarak 
(kütüphanede bu tğrden çok güzel kitaplar var). Çocuğunuz konuşmaya hazır değilse, ona her zaman gelebileceğini bildirin. 

Çocuğunuzun öğretmeniyle, sınıf içerisinde veya oyun alanında çocuğunuzda herhangi bir değişiklilik farkedip farketmediğini konuşarak. 



HMONG 

COV HNUB TSEEMCEEB HAUV XYOO 2018  

LUB YIM HLIS NTUJ 

Hnub Friday  tim 10 lub koob tsheej ua kis-las Athletics Carnival  

Hnub Wednesday tim 15 GTAC tuaj muab kev qhuab qhia rau Xyoo 5/6 

Hnub Thursday  tim 16 GTAC tuaj muab kev qhuab qhia rau Xyoo 5/6 

Hnub Friday  tim 17 Hnub Hnav cov neeg hauv dabneeg cov khaub-ncaws  (Book Parade) 

Hnub Tuesday  tim 28 Xyoo Prep mus xyuas tsiaj nyob tom Collingwood Farm 

Hnub Wednesday tim 29 Xyoo Prep  tuaj xyuas tsev qhia ntawv zaum 1   

LUB CUAJ HLIS NTUJ 

Hnub Wednesday tim 05 Xyoo Prep tuaj xyuas tsev qhia ntawv zaum 2 

Hnub Wednesday tim 05 XyooEAL mus xyuas tsiaj tiam Healesville Sancturary 

Hnub Wednesday tim 12 Xyoo Prep tuaj xyuas tsev qhia ntawv zaum 3 

Hnub Friday  tim 14 St. John Ambulance tuaj muab kev qhuab qhia rau Xyoo 1/2 

 

HNUB HNAV TSOOS TUAJ TAUG KEV RAU LUB LIS PIAM NYEEM NTAWV (BOOK WEEK PARADE) 

Tsev qhia ntawv yuav tsa ib txojkev noj tsiab los sabloom lub Lis-piam Nyeem-ntawv uas yog tsocai rau cov menyuam txhua leej  hnav cov ri-tsho thiab tsoos nyob 

hauv cov dab neeg lawv nyeem tuaj taug kev rau sawvdaws saib. Peb yuav tsa rau hnub Friday tim 17/8/2018 no thaum 9.30 teev -10.30 teev sawv ntxov. Peb muaj 

khoom plig rau tus menyuam  hnav cev khaub ncaws zoo nkauj tshaj plaws. Peb thov caw cov niam thiab txiv txhua leej tuaj koom saib nrog peb tau.  

 

TEEV NPE KAWM NTAWV RAU XYOO PREP 2018 _ Prep 2018 Enrolments 

Tamsis no, tsev qhia ntawv tabtom pib txais cov menyuam uas yuav tuaj kawm ntawv Xyoo  Prep rau 2018. Thov coj tus menyuam tuaj teem caij ntsib xibfwb Mrs 

Stivala. Tsev qhia ntawv lub xovtooj yog 93052033. Tuaj nqa tau daim ntawv teev npe nyob pem lub hoob kam. 

 

XYOO PREP 2019 TUAJ XYUAS TSEV QHIA NTAWV 

TUAJ ZAUM 1 

Hnub twg: hnub Wednesday tim 29/08/2018 

Lub caij:  10.30 teev txog 12.30 teev sawv ntxov 

Leej twg tuaj: Cov menyuam Xyoo Prep 2019 thiab lawv niam thiab txiv 

Chaw tuaj: Tag rho cov menyuam Xyoo Prep tuaj mus rau Chav-tsev 3 & 4 

TUAJ ZAUM 2 

Hnub twg: hnub Wednesday tim 5/09/2018 

Lub caij:  10.30 teev txog 12.30 teev sawv ntxov 

Leej twg tuaj: Cov menyuam Xyoo Prep 2019 xwb 

Chaw tuaj: Xa menyuam mus kawm ntawv hauv Chav-tsev 3 & 4 

TUAJ ZAUM 3 

Hnub twg: hnub Wednesday tim 12/09/2018 

Lub caij:  10.30 teev txog 12.30 teev sawv ntxov 

Leej twg tuaj: Cov menyuam Xyoo Prep 2019  thiab lawv niam thiab txiv 

Chaw tuaj: Xa cov menyuam mus kawm ntawv hauv Chav-tsev 3 & 4 ho   

cov Niam thiab Txiv mus nyob nram tsev Qhia ntawv lub tsev HUB. 

 

KEV TUAJ TEEV NPE RAU XYOO 2019 –ENROL NOW FOR PREP 2019 

Tamsis no tsev qhia ntawv pib txais cov menyuam uas yuav tuaj kawm Xyoo Prep 2019 lawm.  Yog leej twg muaj cov menyuam yuav tuaj kawm ntawv rau xyoo 

2019, thov coj tuaj teem caij ntsib Mrs. Stivala los yog  hu xovtooj 9305 2033 tuaj nug. Tuaj nqa daim ntawv teev npe tom chav tsev hoob-kam 

 
MENYUAM TUAJ KAWM NTAWV (Student Adttendance) 
Tseemfwm Lub tsev loj  saib xyuas kev qhia ntawv Education Dept ceeb tuaj kom txhua lub tsev qhia ntawv yuav tsum taug xyuas yog hnub twg tus menyuam tsis 
tuaj kawm ntawv. Lub tsev loj xav  paub saib, hnub tus menyuam tsis tuaj kawm ntawv, ntawd nws  puas  nojqab nyobzoo thiab tsis raug xwm dabtsi.  Peb lub tsev 
qhia ntawv ntiav  tau Mrs Josie Falani  thiab Ms. Zita Pinda  tuaj ua ob tug txheeb-xyuas  thiab muab kev pab rau cov xibfwb, niam & txiv losyog menyuam tsis tuaj 
kawm ntawv. Yog hnub twg tus menyuam tsis tuaj kawm ntawv ces Ms. Josie Falani yuav hu xovtooj los nug tom tsev.  
 

KEV TAUG-NUG COV NIAM & TXIV SAIB XAV LICAS RAU XYOO 2018 

PEB XAV HNOV SAIB  COV NIAM & TXIV XAV LICAS RAU PEB LUB TSEV QHIA NTAWV. 

Peb tabtom yuav tsa txojkev taug nug txwm-xyoo  tuaj nug cov niam thiab txiv saib sawvdaws xav licas rau peb lub tsev qhia ntawv.  Txojkev taug nug no yuav qhia 

rau kom peb paub tseeb txog saib yuav npaj cov kev qhuab qhia losyog txhim kho rau yav tom ntej licas. Nws yog ib txojkev taug nug  uas teb nyob hauv online. 

Lub tsev ORIMA Research Pty Ltd ua tus teev cov lus nug. Yuav siv lub sijhawm li 15 feeb teb cov lus nug. Nws yuav pib rau hnub Monday tim 23/7/18 mus xaus 

rau hnub Sunday tim 19/8/2018.  

 

Peb lub Tsev qhia ntawv yuav tsa txojkev taug nug  rau cov hnub thiab caij rawsli hauv qab no: 

Hnub tim 10 thiab 17 hauv lub 8 hlis thaum 11.30 teev -1.30 teev tavsu  

Hnub tim 22/82018 thaum 9,00 teev txog 11.00 teev sawv ntxov. 

Peb npaj tias yuav hu txog li 3% ntawm cov niam thiab txiv tuaj koom txojkev taug nug no. Txojkev taug nug uas yog ua hauv online, muaj sau ua ntawv Askiv, 

Arabic, Nyablaj, Suav Mandarin, Chinese (Hakha) thiab lus khej Hindi. Peb yuav  paub cov lus teb txog txojkev taug nug no nyob rau lub 9 hlis ntuj tag. Yog leej twg 

xav paub ntau, thov tuaj nug losyog cuag tus Pab Thawjtswj Dr. Yashar Duyal tau.   

 

HMONG 

MHPS COMMUNITY HUB ; MHPS LUB TSEV RAU PEJXEEM SIB NTSIB 

Cov kev qhia thiab kev pab nyob rau hauv lub tsev Community Hub  muaj xwsli hauv qab no: Thov nej sawvdaws tuaj koom. 

Hnub Monday: 

 

Muaj Tshais Healthy Breakfast  8.20 -8.45 teev  

Qhia ntawv Askiv    9.00 -11.00 teev  

Kev Uasi Play Group rau Haiv neeg Arabic 9.30 -11.30 teev  

Hnub Tuesday 

Muaj Tshais Healthy Breakfast  8.20 -8.45 teev  

Muaj kev sib tham-pem Small Talk  9.30 -11.300 teev  

Kev pab menyuam ua Home Work  3.30 -4.30 teev tavsu 

Hnub Wednesday 

Muaj Tshais Healthy Breakfast  8.20 -8.45  teev 

Kev piav Dabneeg    9.30 -10.30 teev   

Kev nqiv ntawv rau cov menyuam yaus  10.30 -11.00 teev  

Qhia ua noj    11.30 -1.30 teev 

Hnub Thursday 

Muaj Tshais Healthy Breakfast  8.20 -8.45 teev  

Kev ua si rau cov menyuam hais lus Askiv (Mam qhia lub caij rau paub) 

Hnub Friday 

Muaj Tshais Toast Day   8.20 -8.45 teev 

Tham pem uasi    9.00 – 10.00 

Menyuam Loj uasi (Active Kids Play Group)  10,00 – 12.00 

Kev Qhuab-qhia txog kev ua neej (The Life Program) 

Tim 20 lub 7 lhlis ntuj. 

 

YOG KOJ PAUV CHAW NYOB: CHANGE DETAILS 
Thov tuaj qhia rau tsev qhia ntawv paub yog tias koj pauv chaw nyob, puav xovtooj losyog pauv cov neeg saib koj tus menyuam xwv tsev qhia ntawv thiajli yuav xa 
xov tau cuag koj sai. 
Muaj lus ua tsaug ntau. 

 

XOV XWM HAUV TSEV NTAWV LIBRARY CORNER 

Lub koob tsheej Ntawv Book Fair yuav tsar au hnub tim 8 txog tim 13 lub 8 hlis ntuj nyob rau hauv lub Tsev Ntawv. Nyob rau lub caij no, nws yuav tsis muaj kev qiv 

ntawv  losyog xa ntawv rovqab tuaj rau hauv lub Tsev Ntawv.  

CAW NEJ TUAJ KOOM 

KEV LOMZEM. 
Tuaj ntsib Salwa Salem, 

yog koj xav paub ntau 

txog cov kev pab no 

losyog hu lub xovtooj 

9305 2033 tuaj nug nws. 


