
9 September 2020 

 

Dear Parents and Caregivers, 

You may be aware of distressing reports about a video of a suicide circulating on social media 
platforms.   
 
The clip has been reported in mainstream media and we are sending this letter home to ensure 

parents/caregivers are informed. 

Please monitor your child. If they are presenting with signs of distress, staying connected and 

engaged with them is one of the best ways to support them. Reactions and feelings can vary in 

response to such events. You can let your child know that you will listen to their concerns at any 

time.  

Some helpful ways to limit your child’s exposure to harmful content online include: 

• Engage in your child’s online activities – ask what apps, sites and games they’re using and 
make sure they’re age-appropriate 

• Use parental controls on devices to help limit what your child is exposed to      
• Help them report and block upsetting content they see on social media sites or apps   
• Let them know they can come to you about anything upsetting they see online   

The eSafety commissioner is encouraging people who encounter this content to report it to the 
social media platform they’ve seen it on, or to eSafety at www.esafety.gov.au/report/illegal-
harmful-content.  

If you or your child have been impacted you can contact:  

• Kids Helpline. 1800 55 1800. Phone support is there all day, every day. Online support is 
open from 8am-midnight every day (AEST). 

 

• Suicide Callback Service. 1300 659 467. Phone support all day, every day, and follow-up 
calls. 

 

• eHeadspace. 1800 650 890. Open 9am-1am daily (AEST). 
 

• Lifeline. 13 11 14. Phone support all day, every day. Online support 7pm-4am daily (AEST). 
 

• Beyondblue. 1300 22 4636. Phone support all day, every day. Online support 3pm-midnight 
every day. 

https://protect-au.mimecast.com/s/w989CgZoonhj116ho0Kku?domain=esafety.gov.au
https://protect-au.mimecast.com/s/w989CgZoonhj116ho0Kku?domain=esafety.gov.au


Please also feel free to contact the school if you have any concerns about your child to discuss 

additional support measures that can be put in place.   

Kind Regards,   

 

D Hopps 
Principal 
 
 
 
  



စကတ်ငဘ်ာ ၉ ရက၊် 

 

ချစ်ခငရ်ပါသသာမိဘမျာျားနငှ သ်စာင သ် ှာကသ်မူျာျား 

လမူှုမီဒယီာပလကသ် ာငျ်ားမျာျားသပေါ်တငွက်ိိုယ က်ိိုယက်ိိုသတသ်သသည ဗီွ်ဒယီိိုနငှ ပ်တသ်ကသ်သာသတငျ်ားဆိိုျားမျာျား

ကိိုသငသ်တပိပြုမိလမိ ်မည။် 

 

မိဘမျာျား / သစာင သ် ှာကသ်မူျာျားအာျားအသသိပျားရနအ်တကွဤ်စာကိိုအမ်ိသိို  ပိို  ပခငျ်ားပ စ်သည။် 

သကျျားဇူျားပပြုပပီျားသင က်သလျားကိိုသစာင က်ကည ပ်ါ အကယ၍် 

သတူိို  သညစိ်တသ်သာကသရာကသ်နသည လ်ကခဏာမျာျားနငှ ပ်ပသနပါက၎ငျ်ားတိို  အာျားကညူရီနအ်သကာငျ်ားဆ ိုျားနညျ်ား

လမ်ျားတစ်ခိုမှာဆကသ်နရနန်ငှ သ်တူိို  နငှ သ်စ စပ်ရနပ် စ်သည။် 

တ ို  ပပနမ်ှုမျာျားနငှ ခ် စာျားချကမ်ျာျားသညထ်ိိုအပ စ်အပျကမ်ျာျားအသပေါ်တ ို  ပပနန်ိိုငသ်ည။် 

သငသ်ညသ်တူိို  ၏စိိုျားရိမ်ပူပနမ်ှုမျာျားကိိုအချိနမ်သရွျားသငန်ာျားသထာငမ်ညပ် စ်သကကာငျ်ားသင က်သလျားကိိုအသသိပျားနိိုင်

သည။် 

သင က်သလျား၏အွနလ်ိိုငျ်ားအနတရာယ ်ှိသသာအသကကာငျ်ားအရာမျာျားနငှ ထ်သိတွွေ့ ပခငျ်ားကိိုကန  သ်တရ်နအ်သထာကအ်

ကပူပြုသည န်ညျ်ားလမ်ျားအချိြုွေ့ မာှ - 

•သင က်သလျား၏အွနလ်ိိုငျ်ားလှုပ် ှာျားမှုမျာျားတငွပ်ါ ၀ ငပ်ါ။ သတူိို  အသ ိုျားပပြုသနသသာမညသ်ည အ်ကပ်လသီကျား ှငျ်ား၊ 

ဆိိုဒမ်ျာျားနငှ ဂိ်မ်ျားမျာျားကိိုသများပါ၊ 

•

သင က်သလျားနငှ ထ်သိတွွေ့ မှုမျာျားကိိုကန  သ်တရ်နအ်သထာကအ်ကပူပြုရနက်ရိိယာမျာျားမှမိဘ၏ထနိျ်ားချြုပ်မှုကိိုသ ိုျားပါ 

•

လမူှုမီဒယီာကနွရ်ကစ်ာမျကန်ာှမျာျားသိို  မဟိုတအ်ကပ််မျာျားသပေါ်တငွသ်တွွေ့ ပမငရ်သသာစိတပ်ျကစ်ရာအသကကာငျ်ားအ

ရာမျာျားကိိုအစီရငခ် ရနန်ငှ ပိ်တဆ်ိို  ရနသ်တူိို  ကိိုကညူပီါ 

အွနလ်ိိုငျ်ားသပေါ်မှာသတူိို  စိတပ်ျကစ်ရာသကာငျ်ားတာသတကွိိုသတူိို  လာသပပာပပပါ 

eSafety 

သကာ်မ ှငန်ာသညဤ်အသကကာငျ်ားအရာကိိုသတွွေ့သသာလမူျာျားအာျား၎ငျ်ားတိို  ပမငသ်တွွေ့ ခ  သည လ်မူှုမီဒယီာပလက်

သ ာငျ်ားသိို  သတငျ်ားပိို  ရနသ်ိို  မဟိုတ ်www.esafety.gov.au/report/illegal-harmful-content တငွ ်eSafety 

သိို  သတငျ်ားပိို  ရနအ်ာျားသပျားသည။် 

သငသ်ိို  မဟိုတသ်င က်သလျားသညထ်ခိိိုကမ်ှု ှိပါကသငဆ်ကသ်ယွန်ိိုငသ်ည ်- 

•ကသလျားမျာျားအတကွအ်ကအူညလီိိုငျ်ား။ 1800 55 1800.  ိုနျ်ားသထာကပ်  မှုသညတ်စ်သန  လ ိုျား၊ သန  တိိုငျ်ား ှိသည။် 

အွနလ်ိိုငျ်ားအသထာကအ်ပ  ကိိုသန  န နက ်၈ းျား ၀၀ မှသန  လယ ်(AEST) မှ ွင လ်စ်ှသည။် 

 



•ကိိုယ က်ိိုယက်ိိုသတသ်သမှုပပနသ်ခေါ် ပခငျ်ားဝနသ်ဆာငမ်ှု။ 1300 659 467. တစ်သန  လ ိုျား၊ 

သန  စဉ်သန  တိိုငျ်ားနငှ သ်နာကဆ်ကတ်ွ  ိုနျ်ားသခေါ်ဆိိုမှုမျာျား ိုနျ်ားကိိုသထာကပ်  သည။် 

 

• eHeadspace ။ သန  စဉ် 1800 650 890. ပွင လ်ငျ်ား 9 am-1am (AEST) ။ 

 

• Lifeline ။ 13 11 14. သန  တိိုငျ်ား၊ တစ်သန  လ ိုျား ိုနျ်ားအသထာကအ်ပ  ။ အွနလ်ိိုငျ်ားပ  ပိိုျားမှု 7 pm-4am သန  စဉ် (AEST) ။ 

 

• Beyondblue ။ 1300 22 4636. သန  တိိုငျ်ား ိုနျ်ားကိိုအသထာကအ်ပ  ။ အွနလ်ိိုငျ်ားပ  ပိိုျားမှုသညသ်န  လည ်၃ 

နာရီမှသန  လည ်၃ နာရီပ စ်သည။် 

သင က်သလျားအတကွစိ်ိုျားရိမ်ပူပနစ်ရာမျာျား ှိပါကထပ်ဆင ပ်  ပိိုျားမှုအစီအမ မျာျားကိိုသဆျွားသနျွားရန ်သကျျားဇူျားပပြု၍ 

သကျာငျ်ားသိို  ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

သမတတ ာပ င် , 

  
: D Hopps 

သကျာငျ်ားအိုပ်ကကျီား 

 



  



 


