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End of Term Assembly 2:00 – 2:30pm

Friday 30th June 2017

End of Term 2 (early finish 2:30pm)

Friday 30th June 2017

First Day of Term 3

Monday 17th July 2017

Parent Teacher Meetings

Tuesday 18th July 2017

Dear parents and carers,
Another term has come and gone so quickly; however there was no shortage of activity and excitement in
the school in the last fortnight.
Incursion
Last week we had firefighters and fire trucks at school and the students had a lot of fun learning about
ways that firefighters help us in the community. They loved putting on the helmets and climbing up the
ladder. This experience generated a lot of language and discussion back in the classroom with some
students becoming word experts, on the word “oxygen”.
Thank you Aspasia for organizing this.
Reports and SSG Evening
We have had a great response from parents returning forms and booking times for Student Support Group
meetings scheduled for the first Tuesday (July 18th) of next term. If you are yet to make a time, please
contact your classroom teacher on Monday 17th July. Please also note that your child will be bringing their
report home today. There are some changes to the reporting and these are explained in the letter
attached to the reports.
Assembly
We had another very successful whole school assembly today and thank you to all of you that joined us.
The students attended to the presentations and performances extremely well and once again, our
performers wowed the audience with their dance moves and the puppet show.
Congratulations to the students who received special award at the assembly.
Staffing
Two of our staff, Joan Cummings and Julie Donovan have resigned from their positions effective from end
of this term. Both Julie and Joan are currently on leave and I wish to thank them both for their service to
the school and DET. I especially would like to thank Joan for the significant leadership role that she carried
out in the absence of a substantive school principal and acknowledge her leadership of the school
community.
Gold Learning Area Transition Bus Tour
On Friday 22nd June, parents of our students who are turning 18 this year went to visit three post school
options for after they graduate. The group visited YMCA Footscray at RecWest, Mambourin Altona and
Annecto David House. The feedback from the four parents that attended was that they found it a valuable
experience, which they will use to help inform the very important decision that they will have to make this
year.

Thank you
A big thank you to you all for your continued support to the school. We also wish to thank you for your
feedback; it has been very positive. One of the areas that we have identified to improve in the next
semester is the communication between classroom and home.
I am looking forward to working with you next term.
I wish everyone a happy and safe holiday, and I look forward to seeing many of you on the SSG evening.
Regards,
Ashwini

Every Child, Every Opportunity, Every Day

CONGRATULATIONS to the following students for receiving TERM 2 awards:

AWARD
Vincent Tran
Santiago Chiarelli-Zelaya
Jude Calleja
Jerry Wang

PRINCIPAL’S ACHIEVEMENT
AWARD
Sakeria Yusuf
Tommy Nguyen
Bammlak Alemayehu Shiferaw

Kính thưa quý phụ huynh và người chăm sóc,
Một nhiệm kỳ nữa đã đến và đi rất nhanh chóng; Tuy nhiên đã không hề thiếu các hoạt động và sự hứng
thú ở trường học trong hai tuần qua.
Tuần trước chúng ta đã có những nhân viên cứu hỏa và xe chữa cháy ở trường và các sinh viên có rất nhiều
niềm vui học tập về cách mà nhân viên cứu hỏa giúp chúng ta trong cộng đồng học sinh thích đội mũ bảo
hiểm và leo lên các bậc thang. Kinh nghiệm này tạo ra rất nhiều ngôn ngữ và thảo luận khi trở lại lớp học
với một số học sinh trở thành các chuyên gia từ ngữ, dùng từ "ôxy".
Cảm ơn Aspasia đã tổ chức.
NDIS và phương tiện giao thông cho sinh viên
Như là bạn có thể đã biết, NDIS sẽ có phương pháp mới để hỗ trợ người Khuyết tật đối với người dân Úc
với người Khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của họ. Ở Victoria, NDIS bắt đầu Barwon và bây giờ đang
lan ra trên toàn tiểu bang. Sở giáo dục đã xác nhận rằng NDIS sẽ không có một tác động trên phương tiện
giao thông sinh viên học tại ít nhất đến năm 2020. Điều này có nghĩa rằng gia đình sẽ không phải trả tiền
cho các dịch vụ, và quan trọng nhất, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hỗ trợ NDIS khác và dịch vụ. Đây thực
sự là tin tốt.
Báo cáo và buổi tối SSG
Chúng tôi đã có một phản hồi tốt từ các bậc cha mẹ khi gửi lại bản khảo sát và đặt cuộc hẹn cho các cuộc
họp nhóm hỗ trợ sinh viên vào Thứ ba đầu tiên (18 tháng 7) của học kỳ tới. Nếu bạn nào chưa đặt cuộc
hẹn, xin vui lòng liên hệ với giáo viên trong lớp học của con bạn vào ngày Thứ hai 17 Tháng bảy. Xin lưu ý
rằng con em của bạn sẽ đưa báo cáo của họ hôm nay. Có một số thay đổi về báo cáo và những giải thích
trong thư được gắn liền với các báo cáo.
Buổi gặp gỡ
Chúng tôi đã có một hội đồng toàn trường học rất thành công ngày hôm nay, và cảm ơn đến tất cả các bạn
đã đến. Các sinh viên đã tham dự thuyết trình và các buổi biểu diễn rất tốt, và một lần nữa, những diễn
viên của chúng ta đã ngạc nhiên khán giả với các điệu khiêu vũ và biểu diễn múa rối của các họ .
Xin chúc mừng đến Sakeria và Bammlak, cả hai đã nhận được giải thưởng thành tựu của hiệu trưởng tại
hội đồng toàn trường .
Nhân viên
Hai trong số nhân viên của chúng tôi, Joan Cummings và Julie Donovan, đã từ chức từ vị trí của họ bắt đầu
từ cuối học kỳ này. Julie và Joan hiện đang nghỉ và tôi muốn cảm ơn cả hai về công việc của họ cho trường
học và DET. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn Joan cho vai trò lãnh đạo quan trọng mà cô thực hiện trong sự vắng
mặt của một hiệu trưởng trường và thừa nhận cô lãnh đạo cộng đồng nhà trường.
Tour xe buýt cho việc chuyển tiếp của khu vực học tập màu vàng
Vào ngày Thứ sáu 22 Tháng sáu rồi, cha mẹ sinh viên của chúng ta, những sinh viên tròn 18 tuổi năm nay
đã đến thăm ba bài trường tùy chọn cho sau khi họ tốt nghiệp. Nhóm đến thăm YMCA Footscray tại
RecWest, Mambourin Altona và Annecto David House. Thông tin phản hồi từ bốn bậc cha mẹ đã tham dự
là họ đã tìm thấy một kinh nghiệm có giá trị mà họ sẽ sử dụng để giúp cho quyết định rất quan trọng mà họ
sẽ phải làm trong năm nay.
Cảm ơn bạn
Một lời cảm ơn tất cả các bạn tiếp tục hỗ trợ cho trường học. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những phản
hồi của bạn; nó đã rất tích cực. Một trong những khu vực mà chúng tôi đã xác định được cải thiện trong
học kỳ tiếp theo là liên lạc giữa lớp học và gia đình.
Tôi mong làm việc với các bạn các học kỳ tiếp theo.
Tôi muốn tất cả mọi người một kỳ nghỉ hạnh phúc và an toàn, và tôi mong nhìn thấy nhiều bạn vào buổi tối
SSG.

