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Христос Воскрес! Christ is Risen!
Дорогі батьки,
Департамент освіти та організація Громадських мов Вікторії продовжують повідомляти про
важливість учням учитися вдома, щоб допомогти сповільнити поширення коронавірусу (COVID-19).
В нашій школі заняття розпочнуться в 2-ій чверті у суботу, 2 травня, використовуючи онлайннавчальні платформи Zoom і Seesaw та через електронну пошту. Школа зобов'язана подати вказівки,
«Угода про прийнятне використання» (Acceptable Use Agreement - AUA), для безпечного навчання в
Інтернеті, яку вам необхідно прийняти. Угода AUA прикріплена до цього листа. ЇЇ потрібно прочитати,
підписати та повернути, як вказано в угоді, до початку онлайн-навчання у суботу 2 травня.
Ми розуміємо, що для вас, як і для вчителів, може бути досить складно орієнтуватися в шкільному
навчанні під час карантину, і ми цінуємо ваші додаткові зусилля та співпрацю, щоб підтримувати
зв’язок з українською школою.
Школа буде відкрита кожної суботу між 9:00 та 1:30пп, для батьків, які бажають, або яким потрібно,
отримати друковані копії класних матеріалів.
Будьте здорові та безпечні! Разом робимо все можливе якнайкраще.

Dear Parents,
The Department of Education and Community Languages Victoria continue to communicate the importance
of students learning from home, to help slow the spread of coronavirus (COVID-19).
Ukrainian school classes will start in Term 2 on Saturday May 2nd using online learning platforms of Zoom
and Seesaw and through email communication. The school is required to implement guidelines, an
Acceptable Use Agreement (AUA), for safe online learning which needs to be accepted by you and your
child/ren. The AUA is attached and must be read, signed and returned, as directed, prior to online learning
on Saturday 2nd May.
We understand that it can be very challenging for you, as equally for the teachers, to navigate school
learning through this time in quarantine and we appreciate your extra effort and cooperation to stay in
touch with Ukrainian School.
The school will be open on Saturdays between 9:00 and 1:30pm, for parents who need to be provided with
hard copies of class materials for students.
Stay well, stay safe! Together we are all doing the best we can.

