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November 2021 
 
 
 
Dear Parents/Carers 
 
Kilberry Valley Primary School is looking forward to another great year of teaching and learning and would like to 
advise you of the voluntary financial contributions schedule for 2022. 
 
Schools provide students with free instruction to fulfil the standard Victorian curriculum and we want to assure you 
that all contributions are voluntary.  Nevertheless, the ongoing support of our families ensures that our school can 
offer the best possible education and support for our students.  We want to thank you for all your support, whether 
that’s through fundraising or volunteering your time. This has made a huge difference to our school and the 
programs we can offer. 
 
Within our school this support has allowed us to  

• Offer a wide range of subjects and special curriculum experiences for our students across all year levels 

• Additional EAL programs and resources 

• Community activities – Playgroup 

• Upgrade of facilities 
 
For further information on the Department’s Parent Payments Policy please see a one-page overview attached. 
 
Yours sincerely, 

        
Corey Fleming         Nabisat Abbas 

Principal        School Council President 
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Educational items for students to own  
Kilberry Valley Primary School will no longer be providing families with the option to purchase educational items via 
the school.  Following is a list of items that the school recommends you purchase from Maxim Office Group for your 
child to individually own and use.  Maxim Office Group is providing families with an easy to use online ordering 
system and parent portal.   
 

Essential items for students to own: 
Stationery Pack – Items include: 

Description 

1 x My Home Reading Journal KLUWELL Yellow Level 

6 x Glue Stick Bostik 35 gram 30800454 

6 x Faber Castell Triangular 2B Pencils Junior Grip EACH 

1 x Tape - Office Clear 18mm x 66m 

1 x Westcott  Microban Kids Scissors 127mm 5 inch 

1 x Masking Tape 18mm x 50m 

1 x Faber Castell Connector Colouring Pens Pack 10 

1 x Edding 360 Whiteboard Marker Bullet Wallet 4 

1 x Educ8 Scrapbook Mini 64 page 165 x 245mm 100gsm EACH 

1 x Educ8 A4 25mm Ruled 48 Page Exercise Book 70gsm EACH 

6 x Educ8 Circus Scrapbook 64 Page 100gsm 

2 x Writer Premium Story Book 64pg Top 1/2 plain - Bottom 1/2 24mm solid ruled + margin 

3 x Faber Castell Tri-Grip Coloured Pencils Assorted Box 12 

1 x Faber Castell Jumbo Wax Crayons Box 12 

1 x Metal double hole pencil sharpener 

STATIONERY PACK COST $58.61 

 
Extra-Curricular Items and Activities 
Kilberry Valley Primary School offers a range of items and activities that enhance or broaden the schooling 
experience of students and are above and beyond what the school provides in order to deliver the Curriculum.  
These are provided on a user-pays basis, examples of this are camps, excursions, incursions and inter school sport. 
 

2022 VOLUNTARY FINANCIAL CONTRIBUTIONS SCHEDULE 
 

ITEM Annual Amount per STUDENT 

CURRICULUM CONTRIBUTIONS 

• Classroom consumables, materials & equipment 

• Art – paint, crayons, canvas, glitter, coloured paper  

• ICT devices – provision of devices from the shared classroom sets 

• Online subscriptions: 
o Seesaw 
o Essential Assessment – Literacy and Numeracy 
o Sentral 
o Sunshine Online 
o Oliver online library system 

$50.00 

Other Contributions - for non-curriculum items and activities 

• Student wellbeing programs 

• First aid equipment 

• School grounds maintenance and improvements 

• Sports equipment 

$50.00 
 



 

 

 
Financial Support for Families 

Kilberry Valley Primary School understands that some families may experience financial difficulty and offers a range 

of support options, including: 

• State Schools’ Relief provides financial support for eligible families to purchase clothing/uniforms at a 
reduced rate 

• Camps, Sports and Excursions Fund provides payments for eligible students to attend camps, sports and 
excursions 

 

For a confidential discussion about accessing these services, or if you would like to discuss alternative payment 

arrangements, contact Sally Newport, Wellbeing Coordinator on 03 9702 8688, or email 

kilberry.valley.ps@education.vic.gov.au  

 

Payment methods 

Parent contributions towards the requested payments is essential to maintain the quality of education that we 

provide at Kilberry Valley Primary School. 

 

 
 

STUDENT SURNAME STUDENT NAME AMOUNT PAID YEAR 

    

    

    

TOTAL AMOUNT PAID $  

 

PLEASE INDICATE PAYMENT METHOD: 

 

Centrepay  EFT  Cash 

 

Please contact the school for family code as identifier on bank statement. 

 

BSB: 063616 Acct: 10122885 Date deposited:___________    Family code:_____________ 
 

ز یعز  یها  خانواده  
 

یبرا  داوطلبانه مایل ی ها  کمک  برنامه  مورد در  را  شما  است  لیما  و است یب  ادگی و  آموزش از گر ید عایل سال کی  منتظر یلب  یک  دره ی  ابتدا  مدرسه  
کند  ی  راهنما  ۲۰۲۲ سال  

 
همه که میده  نانیاطم  شما  به م یخواه یم ما  و دهند یم ارائه آموزان دانش به  گانیرا  آموزش ا یکتور یو  استاندارد  دریس برنامه ی اجرا  یبرا  مدارس  

را  مکن م بای  یپشت و آموزش نی بهب   تواند یم ما  مدرسه  که  کند یم ی   تضم ما  یها  خانواده  مداوم تیحما  وجود، ن ی ا  با  .است داوطلبانه ها  مشارکت  
تی حما  همه یبرا  شما  از م یخواهیم ما  .دهد ارائه ما  آموزان دانش یبرا  تشکر وقتتان، داوطلبانه رصف ا ی مایل کمک ی آور جمع  قیطر  از چه  تان، یها   

  تفاوت  نیا  .میکن
 

است  کرده جادیا  می ده ارائه میتوان  یم  که ی  ها  برنامه و ما  مدرسه در بزرگ  
 

است  داده اجازه ما  به  تیحما  ن یا  ما  مدرسه در  

د یده  ارائه سال سطوح تمام در خود آموزان دانش یبرا  را  دریس  برنامه ژه یو  اتیتجرب  و موضوعات از یعیوس  فیط  •  

اضاف   ال یا  ی  ا  منابع و ها  برنامه  •  

ی باز  گروه - جامعه  یها  تیفعال •  

امکانات  ارتقاء •  
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  وزارت،  نی والد پرداخت مش   خط  مورد  در شب  یب اطالعات  یبرا 

 
دینیبب را  شده  وستیپ  ی ا  صفحه کی  کیل ی نما  کی لطفا . 

 
شما  ارادتمند  

مدرسه  مدير نگیفلم  یکور   

  
عباس ستیشوراينب رييس    

 
ی لیوسا آموزان دانش یبرا آموزش   

دارد  وجود اقالیم از ست  یل ر یز  در .کرد نخواهد فراهم ها  خانواده یبرا  را  مدرسه قیطر  از آموزیس   اقالم د یخر  امکان گری د یلب  یک  دره ی  ابتدا  مدرسه  
م یماکس ی ر ادا  گروه .کند استفاده وی مالک جداگانهی صورت به فرزندتان تا  دیکن یدار یخر  گروپ س یاف میماکس  از کندیم  ه یتوص شما  به  مدرسه  که  
کند یم فراهم  ها  خانواده یبرا  آسان استفاده با  را  نیالدو  پورتال و ن یآنال  سفارش ستمیس  

 
وری اقالم ری یبرای یضر آموزان دانشی داشت   
ازی عبارتند اقالم – ریالتحری لوازم بسته  
حاتییتوض      

 
مجله زرد صفحه من خانه  ۱  KLUWELL  د یبخوان را  

۳۰۸۰۰۴۵۴ گریم ۳۵ ت  یتقو  چسب عدد ۶  
مثلت   مداد ۶  

ی ا  شهیش چسب  ۱  
چ  یق جفت ۱  

مب   ۵۰ در مب   یلی م  ۱۸ ماسک نوار ۱  
  خودکار عدد ۱

 
ی عدد ۱۰ بسته  کاستل فابر کانکتور رنگ  

ک ی ماز  ی  چهارتا  بسته هی  
چه ۱ ی  ا  صفحه ۶۴ کوچک ادداشتی دفب   

برگ  ۴۸ کتاب  ۱  
برگ  ۶۴ دفب   ۶  

دار خط نصفش  ساده  نصفش که دفب   تا  ۲  
  مداد ۳

 
ی  تا  ۱۲ مختلف یها  جعبه در کاستل فابر  رنگ  

  مداد جعبه ۱
 

کاستل  فابر جامبو ی  تا  ۱۲رنگ  
یفلز  سوراخ دو با  تراش مداد  عدد ۱      

دالری ۶۱.۵۸ ریالتحری لوازم بسته نهیهزی    
 

برنامه فوقی یها تییفعال وی موارد  
ش ا ی ت یتقو  را  آموزان دانش یلی تحص تجربه که دهد یم ارائه را  ی  ها  ت یفعال و ها  تمیآ از یع یوس فی ط یلب  یک  دره ی  ابتدا  مدرسه و دهد یم گسب   
و گشت ها، کمپ نیا  از ی  ها  نمونه  شوند، یم ارائه  کاربر پرداخت اساس بر نها ی ا  .است دهد یم  ارائه دریس برنامه ارائه یبرا  مدرسه  آنچه از فراتر  

است یا  مدرسه ی   ب ورزش و هجوم گذارها، . 
 
 

۲۰۲۲ داوطلبانه مایل یها مشارکت برنامه                                                                                                                                       
دریس  برنامه در مشارکت  

درس  کالس اتب   تجه و  مواد ، مرصف   مواد  

  مداد رنگ، - هب  
 

  کاغذ برق، و  زرق بوم، ،رنگ
 

رنگ  

ک  درس کالس  یها  مجموعه از ها  دستگاه هیته – ی   یس یا  ی ها  دستگاه  مشب   



 

 

اک  ن ی آنال  اشب   

 االکلنگ 

حساب  و سواد  - اسایس ای  یارز   

ال   سنب 

ن ی انال  ن یشا  سان  

ور یال ن یآنال  کتابخانه ستمیس  

دالری ۵۰ جمعا  

یغ یهای تیفعال وی موارد یبرای - گریید یها شارکتم درشی ی   

ی  دانشجو  رفاه ی ها  برنامه   

ه یاول  ی ها  کمک  ات ب   تجه  

مدرسه محوطه یبهساز  و ینگهدار   

ورزیس   ات ب   تجه  

دالری ۵۰ جمعا  

های خانواده از مایل تییحما  

یم ارائه را  بای  ی پشت ی ها  نه یگز  از یعی وس فی ط و کنند  تجربه را  مایل مشکالت است  ممکن  ها  خانواده  از برخ   که داند  یم یلب  یک  دره ی  ابتدا  مدرسه  

جمله  از دهد،  

ا  واجد یها  خانواده یبرا  دولت   مدارس امداد • کند  یم مایل تیحما  افتهی کاهش نرخ با  فرمیون ی/لباس دیخر  یبرا  طی ش   

ا  واجد آموزان دانش ی برا  را  ی  ها  پرداخت گذار، و گشت و ورزش اردوها،  صندوق • یم فراهم گذار و  گشت و  ورزش اردوها، در حضور ی برا  طی ش   

 کند

 

هماهنگ وپورت، ین  سایل با  د،یکن بحث نی گز یجا  پرداخت باتیترت مورد در دی ل یما  اگر ا ی خدمات،  نی ا  به یسدسب   مورد در محرمانه  ی گفتگو  یبرا   

شماره  به رفاه کننده   

03 9702 8688 

ل ی میا  ا ی   

 kilberry.valley.ps@education.vic.gov.au   

د یب  بگ تماس  

 

پرداختی ییها روش  

ور  میکن  یم  ارائه یلب  یک  دره  ی  ابتدا  مدرسه در که آموزیس   ت یفیک  حفظ یبرا  درخواست   یها  پرداخت یبرا  ن یوالد مشارکت است  یرص   

یخانوا نام
 

آموزی دانشی دگ آموزی دانش نام  شدهی پرداخت مبلغ   سالی 
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شده  پرداخت مبلغ کل  $  

 

دییکن ذکر را پرداخت روش لطفا  

Centrepay  EFT  Cash 

 
 
دیب  بگ تماس مدرسه  با  بانگ حساب  صورت یرو  شناسه عنوان به خانواده  کد افت یدر  یبرا  لطفا . 

BSB: 063616  

Acct: 10122885 

خانواده کد  ___________:زیوار  خی    تار   :_____________ 


