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UNLOCKING THE  

POTENTIAL 

OF ALL  

LEARNERS 

Dear Families 
 
We have had a wonderful Term 1 here at Meadow Heights Primary 
School, with many positives to celebrate. What a successful term! 
 
Our students started the year settling into their 2020 classes and getting 
to know their classmates through our SHARE program. 
 

Our Year 5/6 students had a brilliant time at Stringy Bark Lodge Camp.  Various grades 
were presented with the Clean Schools Award and our weekly Attendance Award.     
Students shared their learning at assemblies and we received a grant from IGA to go 
towards our resources.  
 
The Victorian school holidays commenced on Tuesday, 24 March 2020. At this time 
with the uncertainty surrounding the COVID-19, it is essential that we are able to    
communicate with you and you are able to communicate with the school.   
 
All school information will be sent out via Flexibuzz. Please ensure that you have     
Flexibuzz downloaded and for directions on how to use Flexibuzz, please visit the 
school website  www.meadowheightsps.vic.edu.au/page.  There is a chat icon on    
Flexibuzz so that you can communicate with your child’s teacher.  You can also contact 
the school by email meadow.heights.ps@edumail.vic.gov.au. 
 
Over the 4 days from the 24th to the 27th of March, teachers across Victoria are     
planning for transition to learning at home arrangements for students. If the school 
moves to remote learning commencing Term 2, the Meadow Heights webpage will be 
our key tool to inform you of the learning we expect students to complete at home.  
Just click on the REMOTE LEARNING icon on the web page.  

 
Most learning at home requires the internet, so if you have a weak or limited            
connection, speak to your teacher about other ways that you can be provided with 
learning materials. Consider using a mobile data connection or contacting your service 
provider for a temporary economical solution. 
 
Term 2 for students begins on Wednesday the 15th of April.  The school will inform you 
through Flexibuzz, text and the webpage if there is any change to the return to school 
date. 
 
We hope you and your families remain safe and resilient during this time.  We look   
forward to working with you in Term 2.   
 
Warm regards 
 
 
Mrs Margaret Leach 
School Principal 

http://www.meadowheightsps.vic.edu.au/page
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 األهل األعزاء,
 

ا هنا في مدرسة ميدو هايتس االبتدائية ، مع العديد من اإليجابيات لًلحتفال.كان فصل دراسي ناجح!  لقد قضينا فصًلا رائعا
 

والتعرف على زمًلئهم من خًلل برنامج المشاركه. 0202بدأ طًلبنا العام  الدراسي باالستقرار في صفوف   

وقتاا رائعاا في معسكر سترينغي بارك لودج. تم منح صفوق مختلفة جائزة المدرسه النظيفة وجائزة الحضور  6/5قضى طًلب الصف 
لشراء مواردنا.“ اي جي اي”األسبوعية. شارك الطًلب تعلمهم في الجمعيات وحصلنا على منحة من   

، من الضروري أن   91-. في هذا الوقت مع عدم اليقين المحيط  ب كوفيد0202آذار 02بدأت العطلة المدرسية  في فيكتوريا يوم الثًلثاء 
 نكون قادرين على التواصل معك وتكون قادراا على التواصل مع المدرسة.

 

سيتم إرسال جميع معلومات المدرسة عبر فًلكسي باز. يرجى التأكد من تنزيل فًلكسي باز وللحصول على إرشادات حول كيفية 

 . www.meadowheightsps.vic.edu.au/page.  .استخدام فًلكسي باز ,يرجى زيارة موقع المدرسة  

 يوجد رمز دردشة على  فًلكسي باز حتى تتمكن من التواصل مع معلم طفلك.

 

2010260200أو االتصال بالرقم    meadow.heights.ps@edumail.vic.gov.au  ا االتصال بالمدرسة عن طريق البريد اإللكتروني  يمكنك أيضا

آذار، خطط المعلمون في جميع أنحاء فيكتوريا لًلنتقال إلى ترتيبات التعلم في المنزل للطًلب. إذا  02إلى  02أيام من  2على مدار  
، فستكون صفحة الويب ميدو هايتس هي األداة الرئيسية إلعًلمك بالتعلم  0انتقلت المدرسة إلى التعلم عن بعد سبدءاا من الفصل 

 الذي نتوقع أن يكمله الطًلب في المنزل. فقط اضغط على أيقونة التعلم عن بعد على صفحة الويب.

 

 

 

 

 

 

يتطلب معظم التعلم في المنزل اإلنترنت ، لذلك إذا كان لديك اتصال ضعيف أو محدود ، فتحدث إلى معلمك حول الطرق األخرى التي 
يمكن أن تزود بها بمواد تعليمية. ضع في اعتبارك استخدام  بيانات الهاتف المحمول أو االتصال بمزود الخدمة للحصول على حل اقتصادي 

 مؤقت.

نيسان. ستبلغك المدرسة من خًلل النص والصفحة اإللكترونية إذا كان هناك أي تغيير في  96يبدأ الفصل الثاني للطًلب يوم األربعاء 
 تاريخ العودة إلى المدرسة.

.0نأمل أن تظل أنت وعائلتك في أمان و سًلمة خًلل هذه الفترة. نتطلع إلى العمل معك في الفصل   

 

 تحياتي الحارة
 

 السيدة مارغريت ليتش
 مديرة المدرسة


