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Parent Resource making morning

Tuesday 1st May 2018

Morning Tea for Vietnamese families

Friday 4th May 2018

School Council Meeting

Tuesday 22nd May 2018

Parents Group 9:30am @ YSDS

Tuesday 29th May 2018

Parent Coffee Morning @ Alfa Café

Saturday 2nd June 2018

Curriculum day – pupil free day

Friday 8th June 2018

Parents Group 9:30am @ YSDS

Tuesday 26th June 2018

School Council Meeting

Tuesday 26th June 2018

Whole School Assembly 2:00pm – 2:30pm

Friday 29th June 2018

Last day of Term 2 2018, students finish at 2:30pm

Friday 29th June 2018

First Day of Term 3 2018

Monday 16th July 2018

Dear Parents and Carers,
Student Wellbeing
NDIS
YSDS is hosting a 5 day program (Thursdays) on NDIS, which began on 19th April. Thank you to all the families that
attended. We are very lucky to have Christine from VALID, as she brings a wealth of professional and personal
experiences in navigating the NDIS process. It has been a great turnout and we are fully booked with 14 families
attending.
Music Immersion Program
Razz Mussen began the music sessions for groups of students across the school. The feedback from staff and Razz
was that it was “a hit.” However, the real proof was on the faces of the students participating- happy, dancing,
singing, clapping, playing instruments and initiating ‘more.’ We look forward to this program running every week
for the rest of this year.
Primary Learning Area
Teaching and Learning
We have made a great start to the term with students getting back into the routine of signing in followed by a
literacy session. The first 3 weeks will also focus on the start right program where students will learn and revisit
the Positive Behaviour Support classroom expectations and identifying their emotions through the Respectful
Relationships program.
ANZAC Day
We are very proud of the students at our school for their contribution to the commemoration of ANZAC Day on
Tuesday.
Have a wonderful week ahead.
Regards,
Davina D’Menzie
Assistant Principal

Every Child, Every Opportunity, Every Day

New Yarraville Parent Peer
Support Group
All parents and carers are welcome to come share ideas, resources,
information, and parenting strategies.
When: Last Tuesday of every month (not school/public holidays)

May 29th & June 26th
Where: Yarraville SDS
Time: 9:30 – 10:45
Please come and join us for a relaxed catch up and meet other parents & carers.
Morning tea provided.
Just come along or for more information contact,
Abigail Hoy
Ph 968 08433
spsp@mackillop.com.au

FOR THIS SESSION WE WILL PROVIDE
A VIETNAMESE INTERPRETER

Mothers Day

The students in the Senior section have been working hard
to create some beautiful soaps and scrubs for Mothers Day
(Sunday 13th May).
If you are interested in purchasing, could you please send
money in with your child.
The scents of both soaps and scrubs that go home with your
child will be their choosing.
Soaps $6ea or 2 for $10
Scrubs $8ea or 2 for $15
1 Soap & 1 Scrub for $12
Thank you!
From Lauri and The Projects With Purpose Team :)

Tiệc Trà Buổi Sáng dành cho các gia đình người Việt.
Thời gian: Thứ Sáu ngày 4 tháng Năm từ 9 đến 10 giờ 30 sáng
Địa điểm: Yarraville Special Developmental School (YSDS)
Yarraville SDS (Trường dạy phát triển đặc biệt Yarraville) trân trọng kính mời quý vị đến với
Tiệc Trà Buổi Sáng dành cho các gia đình người Việt. Bà hiệu trưởng Ashwini Sharma sẽ có
mặt trong suốt buổi sáng này để nói chuyện với quý vị về NDIS (Đề án Bảo hiểm Khuyết tật
Quốc gia) và sẽ phản ánh về việc xem xét, duyệt lại những chuyện mà trưòng đã thực hiện.
Ashwini cũng sẽ có mặt để trả lời bất kỳ câu hỏi chung nào mà bạn có thể có.
YSDS phải cảm ơn Khai, cha của Tommy, người sẽ tham dự với vai trò thông dịch viên cho
chúng tôi.
Chúng tôi rất mong muốn tăng cường sự hợp tác này giữa gia đình và học đường, và chúng
tôi khuyến khích bạn tham dự vào thứ Sáu ngày 4 tháng Năm, nếu bạn có thể.

Vui lòng điền vào mẫu trả lời này và gửi lại cho trường, càng sớm càng tốt.

Tiệc Trà Buổi Sáng dành cho các gia đình người Việt.
Tên phụ huynh: _____________________________

Tên của đứa trẻ: ______________________________

Vui lòng đánh dấu vào một trong hai ô sau đây:

Tôi có thể tham dự Trà Buổi Sáng, vào thứ Sáu ngày 4 tháng Năm.

Tôi không thể tham dự Trà Buổi Sáng, vào thứ Sáu ngày 4 tháng Năm.

Chuẩn bị để chuyển sang Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc
gia (NDIS)
Buổi thông tin miễn phí
Buổi thông tin kéo dài hai giờ này nhằm hỗ trợ người khuyết tật và gia đình của họ bắt đầu
chuẩn bị cho việc chuyển sang NDIS và bao gồm:




Những khái niệm cơ bản về NDIS được trình bày theo định dạng thân thiện với người
dùng đó là: nó là gì, cho ai, những gì nó tài trợ và phương án làm việc của nó
Các cách thiết thực để chuẩn bị và quản lý việc chuyển tiếp sang NDIS
Cập nhật mới nhất về NDIS

Ngày 23 tháng 5 năm 2018
Thư viện Altona Meadows
Phòng họp tầng 1
(2 Newham Way, Altona Meadows)
10 giờ sáng - 12 giờ trưa
Sơ lược về người trình bày:
Christine đã có nhiều năm làm việc với “Hệ thống” khuyết tật cùng với kinh nghiệm cá nhân
như là mẹ của một người con khuyết tật đã được NDIS tài trợ từ năm 2013.
Christine làm việc tại VALID và đã hỗ trợ nhiều cá nhân và gia đình họ giải quyết các vấn đề
rắc rối liên quan đến NDIS và tận dụng tối đa NDIS trong tất cả các vùng mà NDIS bắt đầu đi
vào hoạt động
Đồ uống giải khát sẽ được cung cấp. Quý vị cần phải đặt chỗ trước.
Vui lòng liên hệ với Gateway Community Services (Dịch vụ Cộng đồng Gateway)
Điện thoại di động: 0408 324 932

Trong buổi thông tin này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một thông dịch viên tiếng
Việt

