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End of Term 1

Friday 31st March 2017

First Day of Term 2 for Students

Tuesday 18th April 2017

Dear parents and carers,
We have had a fantastic term at Yarraville SDS. Students have been busy with lots of learning occurring in
their classrooms. Students in the Green Learning Area have been learning about how they can keep
themselves safe, and they had a Funky Hair/Hat day parade. These students have also been demonstrating
their understanding of safety by being SUNSMART.
The Gold Learning Area have been taking part in various purposeful learning activities like cooking, flower
arranging, photography and decorating pens. They have also been learning about ways to keep themselves
safe in the community and about being tolerant to others. The celebration of Harmony Day was a great
success with many staff and students dressed in orange to mark the special day.
New Buildings
We are very pleased to announce that Rooms 10 and 11 will be moving to the new building in term 2. The
students and staff are looking forward to this and we cannot wait to use the new work shed for our ‘Hands
on Learning’ projects.
Individual Learning Plans (ILPs) and Career Action Plans (CAPs)
Your child will be bringing home their ILPs or CAPs today. Please note that we are in the process of using
Accelerus reporting tool for ILPs and reports so you will find that the format is different to their previous
plans.
If you have any questions regarding the ILPs, please contact your child's teacher or our Assistant Principal,
Davina D 'Menzie
Today we had a whole school assembly and it was great to see some parents and families attending. We
were very proud of all the students who sat so nicely. Congratulations to those students who received the
PBS and achievement awards. We hope to see many of you at the end of term 2 assembly.
Students will be returning to school on Tuesday April 18th.
Have a good holiday.
Stay safe!
Regards,
Ashwini

Every Child, Every Opportunity, Every Day

Chúng ta đã có một học kỳ tuyệt vời tại Yarraville SDS. Các học sinh đã bận rộn với nhiều việc học
diễn ra trong lớp học của các bạn ấy. Các sinh viên trong nhóm màu xanh lá đã học làm thế nào họ
có thể giữ cho mình an toàn, và họ đã có một cuộc diễu hành ngày tóc và nón vui nhộn. Các học
sinh cũng đang chứng minh sự hiểu biết của họ về an toàn bằng việc đội nón khi ra ngoài trời.
Nhóm học tập màu vàng đã tham gia vào các hoạt động học tập có mục đích khác nhau như nấu
ăn, sắp xếp các bông hoa, nhiếp ảnh và trang trí bút. Họ cũng đã học tập về cách để giữ cho mình
an toàn trong cộng đồng và khoan dung với những người khác. Những hoạt động kỷ niệm ngày
đa sắc tộc là một thành công lớn với rất nhiều nhân viên và học sinh cùng mặc quần áo màu cam
để đánh dấu ngày đặc biệt này.

Buổi tiệc trà cộng đồng người Việt
Buổi tiệc trà đầu tiên cho các gia đình Việt Nam của chúng ta trà là một thành công tuyệt đối.
Chúng ta đã có các đại diện từ bảy gia đình và thông tin phản hồi tôi đã nhận được là họ rất thích
mối liên kết giữa gia đình và đội ngũ nhân viên. Các gia đình đặc biệt đánh giá cao cơ hội để nghe
về cấu trúc trường học, giảng dạy và học tập ưu tiên bao gồm cả việc sử dụng các công nghệ và đặt
câu hỏi. Cảm ơn Trung tâm cộng đồng Yarraville hỗ trợ sáng kiến này. Tôi cũng muốn cảm ơn
Hannah, người sắp xếp, tổ chức và Sally Ann, Tim và Lara cho bài thuyết trình của các bạn. Đặc
biệt cảm ơn Cam từ Trung tâm cộng đồng Yarraville việc dịch thuật tuyệt vời của cô trong ngày.
Chúng tôi mong chờ buổi tiệc trà tiếp theo.

iPads
Nhà trường đã chi tiêu rất nhiều tiền cho những iPad năm nay và chúng tôi hy vọng rằng tất cả
học sinh sẽ có một iPad đến trường trước khi kết thúc học kỳ. Chúng tôi đã không tìm kiếm một
đóng góp phụ huynh cho chi phí của các thiết bị và iPad sẽ được giữ tại trường học. Bây giờ tất cả
các sinh viên và nhân viên có iPad, chúng tôi có rất nhiều cuộc thảo luận chuyên nghiệp và học hỏi
về làm thế nào chúng tôi có thể sử dụng các iPad để hỗ trợ sinh viên trong học tập và các nhu cầu
giao tiếp.

Những tòa nhà mới
Chúng tôi đang rất vui mừng thông báo rằng phòng 10 và 11 sẽ di chuyển đến một tòa nhà mới
trong học kỳ 2. Các sinh viên và nhân viên rất mong muốn điều này và chúng tôi không thể chờ đợi
để sử dụng nhà kho để làm việc trong dự án "thực hành trong lúc học" của chúng tôi.

Các cuộc họp nhóm hỗ trợ (SSG) cho sinh viên
Xin cảm ơn đến tất cả các gia đình những người đã gặp gỡ với giáo viên của con em mình để lên kế
hoạch mục tiêu học tập cho con em của họ. Bạn sẽ nhận được kế hoạch học tập cá nhân của con
em mình (ILPs) và giáo viên sẽ báo cáo về tiến độ của con em các bạn đã thực hiện trong tháng
sáu. Xin vui lòng liên hệ với giáo viên của con quý vị để thảo luận về bất kỳ mối quan tâm hoặc câu
hỏi mà bạn có về con của bạn học tập tại trường.

Hôm nay chúng tôi đã có một hội đồng toàn bộ trường học và thật là tuyệt vời khi một số cha mẹ
và gia đình tham dự. Chúng tôi đã rất tự hào về tất cả các sinh viên ngồi rất trật tự. Xin chúc mừng
đến những sinh viên đã nhận được PBS và đạt được giải thưởng. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều
gia đình tham dự vào buổi gặp gỡ cuối học kỳ 2 .
Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ. Chú ý đến sự an toàn và sinh viên sẽ trở lại trường học vào
ngày Thứ ba ngày 18Tháng tư .

________________________________________________________________________________
BUỔI SÁNG TÌNH NGUYỆN VIÊN LÀM TÀI LIỆU
Bạn có một ít thời gian để cho hoạt động tình nguyện tại YSDS?
Ngày Thứ tư 26thứ Tháng Tư,
từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa,
YSDS sẽ tổ chức lần đầu buổi chuẩn bị tài liệu ngắn.
Xin vui lòng ghé qua bất cứ lúc nào vào buổi sáng này, phụ giúp ít, nhiều tùy bạn có thể.
Trong thời gian này, bạn sẽ làm việc cùng với các tình nguyện viên, trong phòng của nhân viên,
chuẩn bị tài liệu hữu ích cho lớp học (cắt, dán, ép vv) và chúng tôi sẽ có một
nhân viên chỉ đạo và hướng dẫn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy một buổi sáng có tính chất
giáo dục và xã hội (sẽ có trà, cà phê & bánh )!
** ĐẾN GIÚP 15 PHÚT- ĐẾN MỘT GIỜ - ĐẾN CẢ BUỔI SÁNG **
________________________________________________________________________________

