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School Council Meeting

Tuesday 28th February 2017

SSG Meeting Afternoon

Tuesday 14th March 2017

School Council Meeting

Tuesday 28th March 2017

End of Term 1

Friday 31st March 2017

First Day of Term 2 for Students

Tuesday 18th April 2017

Dear Parents and Carers,
Well, we are almost in our fourth week for Term 1 2017. When I visit classrooms, students are working hard
and having fun. It has been great to see students participating in the Specialist programs like P.E, Art and
Dance as well. Students in the Gold Learning area have been engaging in various purposeful learning
activities around the school. The flower arrangements and the spread that these young adults prepared for
the Meet the Staff evening was of very high quality. We are proud of them!
Meet the Staff Evening
What a fantastic turnout we had last night. On behalf of all the staff I
would like to, thank all families who attended. Last night was an
opportunity to share the work we do at school with the families. I also
wish to thank all staff members who stayed behind last night.
2017 Premier’s Active April
Premier’s Active April encourages all Victorians to do 30 minutes of physical activity a day during April. We
encourage you to register your child / family so you all can enjoy the benefits that come from increased
physical activity during April and beyond.
Please visit the link below to register: https://www.activeapril.vic.gov.au
Student Support Group (SSG) meetings
SAVE THE DATE! SSG’s are being held on Tuesday March 14th. Please take this opportunity to meet with your
teaching team and work together to set goals for your child/young person. Your opinions and ideas are
integral to our programs being successful.
Hot Days
Melbourne weather is not easy to predict but we are likely to experience more hot days this term. Please
remember to send in hats and water bottles with your child each day.
Last but not least, I am excited about sharing some news about school to our
Vietnamese families in their language in this newsletter.
Enjoy the week ahead!
Regards,
Ashwini

Thư ngỏ của hiệu trưởng
Chào mừng quý vị tham gia niên khóa 2017 tại Yaraville SDS.
Các học sinh đã có một khởi đầu rất tốt với đa phần rất phấn khởi quay trở lại trường. Thật ấm lòng khi nhìn
thấy các học sinh và thầy cô thăm hỏi nhau sau kỳ nghỉ lễ. Cũng thật vui khi nhìn thấy các học sinh trong bộ
đồng phục hào hứng tham gia các hoạt động trong lớp học.(trong học kỳ này, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến
khích học sinh mặc đồng phục đến trường và đội nón khi ra ngoài)
Tôi rất mong cùng làm việc với toàn thể hội đồng nhà trường để mang đến kết quả học tập thật tốt cho các
học sinh.
Chúc quý vị cùng gia đình một năm mới tuyệt vời.
Những ngày quan trọng của học kỳ này:
Thứ Năm 16/02: Buổi tối gặp gỡ thầy cô, 6h- 7h tối
Thứ Hai 13/03-Thứ Sáu 17/03: SSG họp
Thứ Năm 30/03: Kết thúc học kỳ 1 - học sinh sẽ học xong lúc 2h30 chiều.
Thứ Ba 18/04: bắt đầu học kỳ 2
Buổi uống trà giao lưu với cồng đồng người Việt
Yaraville SDS hân hạnh tổ chức một tiệc trà buổi sáng với mọi người trong cộng đồng người Việt. Buổi họp
mặt này sẽ diễn ra vào khoảng cuối học kỳ và chúng tôi sẽ gửi giấy mời khi gần đến thời điểm đó. Chúng tôi
rất may mắn khi có phiên dịch viên người Việt từ Yaraville Community đến tham gia. Trong buổi sáng này,
chúng tôi sẽ nói chuyện về chương trình học tại YSDS, cách chúng tôi sử dụng mạng lưới vi tính để giao
tiếp cùng học sinh và trả lời bất cứ câu hỏi nào của mọi người về con của quý vị trong thời gian học tại
YSDS.
Chúng tôi rất cảm kích sự ủng hộ của Yarraville Community Centre đã giúp đỡ chúng tôi phổ biến bản tin
và lên kế hoạch cho tiệc trà buổi sáng sắp tới.

Buổi gặp gỡ thầy cô: Thứ Năm 6h-7h chiều
Xin vui lòng điền mẫu đơn bên dưới và gửi trả lại trường:
Tên họ của học sinh:………………………………………………………...
Tên họ cha mẹ/người giám hộ:……………………………………………...
Chúng tôi tham dự/ không tham dự. Số người tham dự :…………………...
Chúng tôi cần/ không cần người phiên dich…………………………………
Chúng tôi cần/ không cần giữ trẻ . Số trẻ con……………………………….

