
 
Everyone at Meadow Heights Primary School 

wish the following children a very  

Happy Birthday 
 

Sahir Adil 12E  Caner Gurbuz 56D   
Rahma Kodr 34B  Efecan Sahin 34A 
Fatima Shohani 34C  Korna Lor 56B 

2017 CALENDAR 
JUNE 
Monday 19 School Assembly 9:05—9:25 
Thursday 22 Community Hub Iftar Dinner 5pm—7pm 
Thursday 29 Parent Teacher Interview - NO SCHOOL               
Friday 30 End of term 2  - Finish time 2:20pm 
 
JULY 
Monday 17 Start of term 3 - Start time 8:50am 

 

15 JUNE 2017 

PRINCIPAL: MARGARET LEACH 
 
Phone: 9305 2033 
Email : meadow.heights.ps@edumail.vic.gov.au 
www.meadowheightsps.vic.edu.au 

At Meadow Heights Primary School our  
relationships and behaviours are guided by the 

values of  

Equality, Excellence and Respect 

Nationally Consistent Collection of Data (NCCD) 
on School Students with Disability 

 
Meadow Heights Primary School is participating in the Nationally 
Consistent Collection of Data (NCCD) on School Students with  
Disability. The NCCD is an annual count of the number of  
students with disability receiving educational adjustments to  
support their participation in education on the same basis as  
students without disability. 
 
The aim of the NCCD is to have better information about  
Australian school students with disability. The NCCD is not limited 
to students with diagnosed disabilities. Schools are required to  
provide ‘reasonable adjustments’ to support students to participate on 
the same basis as other students.  
 
The information provided through the data collection will enable 
government bodies to better target support and resources to  
benefit students with disability. It will help to put the right  
supports in place for students with disability so that they have 
the same opportunities for a high quality education as students 
without disability.  
 
The following information will be collected, a student’s level of 
education (i.e. primary or secondary), a student’s level of  
adjustment; and a student’s broad type of disability. 
 
The Data Collection will take place during Term 2. No personal or 
identifying information about any student will be included. If you have 
any questions, do not hesitate to contact Domenica De FILIPPIS 
on (03) 9305 2033 

25th YEAR MHPS ANNIVERSARY 
ARTWORK! 

 
I am so excited to announce that as part of the 25th Year  
Anniversary Celebrations for MHPS, each student will be  
creating a piece of Artwork.  This will involve drawing a  
self-portrait of yourself onto a 10X10cm white tile with  
special porcelain markers.  To cover the cost of this, we are  
asking each student to bring a gold coin and give it to their 
classroom teacher.  I will show you an example of the  
Artwork at Assembly next Monday 19th June and after this, 
teachers will be collecting the money.   

 
I hope you will do your best 
work, as it will be a lasting 
display at the school for all to 
look at.  I can’t wait to see all 
of your beautiful and  
interesting designs!                         
Thank you!  Mrs. Contessa  
 
                                                    

There are only 2 weeks left of term. Stu-
dents need to return their Library books 
BEFORE the holidays!  
Which grade will be the first to return 
all their Library books?      
 Happy ReadingJ  

Foundation and EAL students will be performing at 
assembly on Monday 19th June at 9:00am 

 
Please come and join us to watch and cheer the  
students on as they sing and perform 
 

‘The Kookaburra Song’ 
We hope to see you there! 

 
 

Mrs. Contessa (Performing Arts Teacher) 
 and the Foundation/EAL Team 

 
                                        

Meadow Height Primary School & Community Hub  
would like to invite you for Iftar dinner. 

 
As part of Ramadan Celebrations, parents/guardians, staff and 
students are welcomed to join us and share the Iftar meal here 
at Meadow Height Primary School. 
It would be appreciated if you can bring a plate along to share.   
Date: 22nd of June  
Time: 5:00 pm – 7:00 pm 
Venue: Meadow Height primary School (Media Centre) 
RSVP: 19th of June for catering purposes  

2017 Semester 1 
Parent (Guardian/Carer) Teacher Meeting 

Request Form for Thursday 29th June 2017 
 

 
On Tuesday 13 June 2017 EVERY CHILD would have brought home a Parent (Guardian/Carer) 

Teacher Meeting Request Form. A time will be made available so that your child’s progress for Semester 1 will be discussed and 
their written report and Portfolio will be issued to you. 
  
We request a completed form from EACH CHILD, please complete and return the form to your child’s Home Group Teacher no 
later than Tuesday 20th June 2017. This will assist Home Group Teachers with coordinating times so that Parents  
(Guardians/Carers) will not have to wait for long periods between meetings. 
  
Every effort will be made to accommodate preferred time slots and confirmation of your appointment time/s will be sent home with 
your child on Thursday 23rd June 2017. If your child did not bring a Parent (Guardian/Carer) Teacher Meeting Request Form 
home please inform your child’s Home Group Teacher so that you can receive one. 
  
Thanking you 
Dr Yashar Duyal – Assistant Principal 

 
ENROL NOW FOR PREP 2018 

 

We have commenced enrolments for 2018.   
Please make an appointment to see Mrs Stivala  
as soon as possible so that we can plan for 2018.   
Ring the office on 9305 2033. 
Enrolment forms may be collected from the  
office. 

WE WANT OUR STUDENTS TO TELL US WHAT THEY THINK 
2017 Student Attitude to School Survey 

 
Our school is conducting a survey to find out what your child thinks of our school. The Attitudes to School Survey is an annual student survey offered by 
the Department of Education and Training to assist schools in gaining an understanding of students' perceptions and experience of school. Our school 
will use the survey results to plan programs and activities to improve your child's schooling experience. 
The Department has updated the survey for 2017 to include important new measures that are known to influence student engagement and performance. 
Students from Year 4 to Year 6 at our school will participate in the survey. Your child will complete the survey online during school hours using a purpose 
built secure online survey tool.  It is important to note that we are not in any way “testing” your child. Your child has the right to refuse or withdraw from 
the survey at any point before, during, or after completion of the survey.  
Your child will be provided with a unique login to complete the survey. The student login is an assigned identifier that may be used by the Department to 
combine data for research purposes only. Your child’s privacy and the confidentiality of your child’s survey responses will be protected at all times. No 
identifiable personal data is included in the survey response file. 
The survey results will be reported back to the school in Term 3. No student can be identified in the results reported to schools or in any other report of 
the data.  
This year the Attitudes to School survey will be conducted at our school over a two week period Tuesday 13 to Friday 23 June. The survey only takes 20-
30 minutes to complete and occurs during your child's class time. 
Please speak to your child’s Home Group Teacher if you would like more information or visit the Department of Education and Training website: 
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/management/Pages/performsurveyat.aspx. 



The Department of Education and Training and this school, do not endorse the products or services of any private advertiser or notice contained in this Newsletter. No 
responsibility is accepted by the Department of Education and Early Childhood Development or this school for the accuracy of information contained in advertisements or 
claims made by them. 

Arabic 
 

 المذكرات المدرسية لسنة 2017 
 

 الشهر السادس           
 

9029  – 9009اجتماع المدرسة          19االثنين                     
وجبة العشاء االفطار في مركز المجتمع           22الثالثاء                    
اجتماع االهالي مع المعلمين           29الخميس                   
نهاية الفصل الدراسي الثاني _ وقت االنصراف في تمام الساعة          30الجمعة                   

مساء  2020  
 

 الشهر السابع 
 

صباحا  0090بداية الفصل الدراسي الثالث في تمام الساعة         17االثنين                     
   

 
 

 اجتماع اولياء االمور والمعلمين للفصل االول
 

29-00-2017الخميس   
 

 13-00-2017من المفروض ان يكون كل طالب قد استلم استمارة طلب االجتماع يوم الثالثاء المصادف 
 ومن الضروري ان تستلمها .

وسيخصص الوقت المناسب لك لمناقشة التطور الدراسي الذي حققه طفلك في الفصل الدراسي االول 
 وكذلك ستتسلم خالل هذا االجتماع

 تقرير طفلك الدراسي مع ملخص عن انجازاته اليومية.  
 

الرجاء ملئ االستمارة لكل طالب واعادتها للمدرسة وتسليمها لمعلمة الصف قبل يوم الثالثاء المصادف 
2017-00-20.  

اعادة االستمارة قبل هذا الموعد سيساعد معلمة الصف من تخصيص الوقت الذي يالئم ضروفك وحيث لن 
 يكون عليك االنتظار لوقت طويل .

 
ستبذل كافة الجهود لتوفير الوقت الذي يناسبك وستتسلم االستمارة المخصصة لتاكيد الوقت الذي ستجتمع 

.اذا لم تكن قد استلمت 23-00-2017به مع معلمة طفلك مرسلة مع طفلك    يوم الخميس المصادف 
 استمارة طلب االجتماع فعليك ابالغ معلمة طفلك لتتسلم واحدة .

 
 

 وشكرا        
 دكتور ياشار دويال 

 مساعد المدير

 
لمدرسة ميدو هايتس 29الذكرى السنوية ال   

  
لمدرسة ميدو هايتس، كل طالب  25أنا متحمسة جدا أن أعلن أنه كجزء من االحتفاالت بالذكرى السنوية ال 

سوف رسم قطعة من العمل الفني. وهذا ينطوي على رسم صورة  لنفسك على البالط األبيض. لتغطية تكلفة 
هذا العمل، ونحن نطلب من كل طالب لجلب عملة ذهبية وإعطائها لمعلم الصف. وسوف تظهر لك مثاال 

يونيو وبعد ذلك، والمعلمين سيتم جمع المال 19على العمل الفني في الجمعية يوم االثنين المقبل   
 آمل أن تقوم بعمل عظيم

 وسوف يكون عرض دائم في المدرسة للجميع للنظر
 

 شكرا 
 السيدة كونتيسا

 
مركز المجتمع المدرسة ميدو هايتس االبتدائية و  

 أود أن أدعوكم لتناول العشاء اإلفطار
  

كجزء من احتفاالت شهر رمضان المبارك، يرحب اآلباء والموظفين والطالب لالنضمام إلينا وتبادل وجبة 
 اإلفطار هنا في مدرسة ميدو  هايتس االبتدائية 

 سيكون ممتنا إذا كنت يمكن أن تجلب الطعام للمشاركة. 
يونيو / حزيران 22التاريخ:   
مساء 7:00 -مساء  5:00الوقت:   

 المكان: مدرسة ميدو هيتس االبتدائية )المركز اإلعالمي(
 يونيو / حزيران لحجز لتقديم الطعام يجب اعالمنا قبل 19 : 

 
 يرجى الرد عن طريق الكتابة نعم هنا إذا كنت حضور

 
___________________                              ___ 

 
_____________________________ عدد الحضور:   

 
19.06.17يرجى إعادة هذا النموذج إلى معلم الصف قبل هذا  التاريخ   

Vietnamese 
 

Hoc̣ Kỳ 1 Năm 2017 
Đơn Yêu Cầu Cho Ngày Hop̣ Măṭ Giáo Viên Lớp Và Phu ̣Huynh 

(Người Giám Hô/̣ Người Chăm Sóc) Thứ Năm 29/00/2017 
 

Vào ngày Thứ Ba 13/06/2017, MỖI EM HỌC SINH  sẽ mang về 
nhà tờ đơn yêu cầu giờ heṇ găp̣ măṭ giữa giáo viên và phu ̣huynh 
(Người Giám Hô/̣ Người Chăm Sóc). Vào giờ heṇ nầy, giáo viên 
sẽ thảo luâṇ với phu ̣huynh về sự tiến triển hoc̣ tâp̣ của các em 
trong hoc̣ kỳ 1 và bản tường triǹh hoc̣ vấn của các em và Portfolio 
sẽ được phát về cho phu ̣huynh. 
  
Chúng tôi yêu cầu phu ̣huynh điền đơn riêng cho MỖI CON EM 
của mình, xin vui lòng điền đơn đầy đủ và gởi đơn laị cho 
giáo viên lớp của các em trễ nhất là ngày Thứ Ba 20/00/2017. 
Điều nầy sẽ giúp cho Thầy Cô sắp xếp giờ heṇ găp̣ măṭ với các 
phu ̣huynh (Người Giám Hô/̣ Người Chăm Sóc) có nhiều con em 
hoc̣ taị trường sẽ không phải chờ đợi lâu giữa các giờ heṇ. 
  
Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để sắp xếp theo thời gian mà phu ̣
huynh yêu cầu và giờ heṇ sẽ được xác nhâṇ gởi về cho phu ̣huynh 
trễ nhất là ngày Thứ Năm 23//00/2017. Nếu con em phu ̣huynh/ 
người giám hô ̣không mang đơn nầy về nhà, xin vui lòng báo cho 
giáo viên lớp biết để lấy đơn. 
  
Cám ơn 
Dr Yashar Duyal – Phó Hiêụ Trưởng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hmong 
 

2017 Semester 1 
Kev Sablaj nrog Leej niam/txiv thiab Xibfwb 

Hnub Thursday tim 29/00/2017 
 
Nyob rau hnub Tuesday tim 13/06/2017  TXHUA TUS ME-
NYUAM  yuav nqa daim ntawv teem caij  tuaj ntsib cov  
Xibfwb los rau nej teem lub caij tuaj ntsib lawv.  Kev sablaj 
zaum no yog tuaj sibtham nrog  menyuam txojkev kawm 
ntawv rau Ib Nrab Xyoo tomqab thiab yuav muab tsab ntawv 
report sau txog nws txojkev kawm ntawv rau nej. 
  
Peb thov nej sau lub caij tuaj ntsib cov xibfwb rau  TXHUA  
TUS  MENYUAM,  nqa rovqab tuaj rau nws tus xibfwb 
kom  tsis pub lig tshaj hnub Tuesday tim 20/00/2017.  Qhov 
no yuav pab cov xibfwb muaj lub caij txheeb xyuas teem tau 
lub caij kom haum nej.  Peb yuav txheeb-xyuas teem lub caij 
kom tau ze rawsli cov caij uas nej xaiv tuaj thiab yuav xa 
daim ntawv teem caij los tsev rau  hnub Thursday tim 
23/00/2017. Yog tias nej tsis tau txais daim ntawv teem caij, 
thov  tuaj qhia tus xibfwb paub xwv lawv thiajli yuav muab ib 
daim tshiab rau koj. 
  
Muaj lus ua tsaug 
Domenica De Filippis 

Vietnamese 
***** Những ngày lic̣h cần nhớ năm 2017 ***** 

THÁNG 00 
Thứ Hai 12 Hôị hop̣ toàn trường - School Assembly – 9 giờ đến 9:25am  
Thứ Năm 22 Buổi ăn Tối Community Hub Iftar lúc 5:00 – 7:00pm 
Thứ Năm 29 Ngày hop̣ măṭ giữa phu ̣huynh và giáo viên – HỌC SINH 
ĐƯỢC NGHỈ HỌC 
Thứ Sáu 30 Ngày hoc̣ cuối của hoc̣ kỳ 2 – Giờ tan hoc̣ là 2020pm 
THÁNG 07 
Thứ Hai 17 Ngày tựu trường của hoc̣ kỳ 3 – Giờ hoc̣ bắt đầu lúc 8:50 am 
Buổi trình diễn của hoc̣ sinh lớp EAL và Foundation 
Sẽ được tổ chức taị Assembly vào ngày Thứ Hai 19/06/2017 lúc 9:00am. Các 
em sẽ hát và triǹh diễn bài ‘The Kookaburra Song’. 
Thân mời phu ̣huynh cùng đến xem với các em. 
Ảnh nghê ̣thuâṭ nhân dip̣ lễ kỷ niêṃ 29 năm thành lâp̣ trường 
Nhân Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập trường MHPS, mỗi học sinh sẽ được làm 
một tác phẩm nghệ thuật. Các em sẽ vẽ một bức chân dung của chính miǹh 
lên một tấm gac̣h sứ trắng đăc̣ biêṭ kićh thước 10X10cm. Để trang trải chi phí 
cho việc này, chúng tôi yêu cầu mỗi em học sinh mang một đồng tiền vàng 
vào cho giáo viên lớp. Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ về Tác phẩm nghệ thuật 
tại buổi Assembly vào ngày Thứ Hai 19/06 và sau đó, giáo viên sẽ thu tiền. Tôi 
hy vọng các em sẽ làm tốt nhất, vi ̀các tác phẩm nầy sẽ được trưng bày tại 
trường học cho tất cả moị người xem. Tôi rất mong được xem tất cả các thiết 
kế đẹp và thú vị của các em! Cám ơn - Cô Contessa 
Trường MHPS và Community Hub thân mời baṇ tham dự buổi ăn tối Iftar 
Là một phần của lễ kỷ niệm Ramadan, thân mời tất cả phu ̣huynh/người giám 
hộ, nhân viên và hoc̣ sinh đến tham gia buổi ăn tối Iftar cùng chúng tôi tại 
Trường tiểu học Meadow Heights. Chúng tôi rất cám ơn nếu bạn có thể mang 
theo diã thức ăn để cùng chia sẻ. 
Ngày: 22 tháng 6 lúc 5:00pm đến 7:00pm taị Meadow Height primary School 
(Media Centre). Xin trả lời haṇ chót là ngày 19/06 để chúng tôi sắp xếp cho 
buổi ăn 
CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT CÁC EM HỌC SINH NGHI ̃GÌ VỀ TRƯỜNG CỦA 
CÁC EM 
Tham Khảo Thái Đô ̣Của Hoc̣ Sinh năm 2017  
Nhà trường đang tiến hành khảo sát để tìm hiểu xem con baṇ nghĩ gì về 
trường của chúng ta. Đây là một cuộc khảo sát hoc̣ sinh hàng năm được đề 
nghi ̣bởi Bộ Giáo dục nhằm giúp các trường học hiểu rõ hơn về nhận thức và 
kinh nghiệm của học sinh. Nhà trường sẽ sử dụng các kết quả điều tra để lập 
kế hoạch các chương trình và hoạt động để cải thiện về kinh nghiệm giáo dục 
cho con bạn. Bộ Giáo duc̣ đã cập nhật cuộc khảo sát cho năm 2017 bao gồm 
các biện pháp quan trọng mới ảnh hưởng đến hiệu suất tham gia hoc̣ tâp̣ của 
học sinh. Học sinh từ lớp 4 đến lớp 6 tại trường sẽ tham gia cuộc khảo sát 
nầy. Con của bạn sẽ hoàn thành bản khảo sát trực tuyến trong giờ học Điều 
quan trọng cần lưu ý là chúng tôi không có cách nào để "kiểm tra" con của 
bạn. Con của bạn có quyền từ chối hoặc rút khỏi cuộc khảo sát tại bất kỳ thời 
điểm nào trước, trong khi hoặc sau khi hoàn thành cuộc khảo sát. Con của 
bạn sẽ được cung cấp một thông tin đăng nhập duy nhất để hoàn thành cuộc 
khảo sát. Sở giáo duc̣ có thể sử dụng các kết hợp dữ liệu nầy cho mục đích 
nghiên cứu. Sự riêng tư của con quý vị và sự bảo mật của cuộc khảo sát sẽ 
được bảo vệ mọi lúc. Không có dữ liệu cá nhân nhận dạng nào được bao gồm 
trong hồ sơ khảo sát. 
Kết quả khảo sát sẽ được báo cáo lại cho trường vào hoc̣ kỳ 3. Không một 
học sinh nào có thể được nhận dạng trong các kết quả báo cáo cho trường 
hoặc trong bất kỳ báo cáo nào khác của dữ liệu. 
Năm nay, Khảo sát Thái độ của hoc̣ sinh đối với Trường sẽ được tiến hành tại 
trường trong khoảng thời gian hai tuần từ Thứ ba 13 đến Thứ 6 ngày 23 
Tháng 6. Cuộc khảo sát chỉ mất 20-30 phút để hoàn thành và xảy ra trong thời 
gian học của con quý vị. 
Xin vui lòng nói chuyện với Giáo Viên Lớp của con bạn nếu bạn muốn biết 
thêm thông tin hoặc ghé thăm trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Http://
www.education.vic.gov.au/school/principals/management/Pages/
performsurveyat.aspx. 
Tập hợp dữ liệu thống nhất trên toàn quốc về học sinh khuyết tật trong 
trường – National Consistent Collection of Data (NCCD) Trường Tiểu Học 
Meadow Heights đang tham gia Bộ sưu tập Dữ liệu thống nhất toàn quốc 
(NCCD) về Học sinh Khuyết tật. NCCD là một con số học sinh khuyết tật hàng 
năm được tiếp nhận các điều chỉnh về giáo dục để hỗ trợ sự hoc̣ tâp̣ của các 
em trên cơ sở giống như học sinh không có khuyết tật. 
Mục tiêu của NCCD là có thông tin tốt hơn về học sinh khuyết tật ở Úc. NCCD 
không giới hạn đối với học sinh khuyết tật được chẩn đoán. NCCD sử dụng 
một định nghĩa rất rộng về khuyết tật, lấy từ Đạo luật về Phân biệt Khuyết tật 
1992 và Tiêu chuẩn về Người Khuyết tật Giáo dục năm 2005, trong đó mô tả 
một phạm vi rộng các điều kiện về sức khoẻ và học tập, trong đó các trường 
được yêu cầu cung cấp 'những điều chỉnh hợp lý để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh 
tham gia trên cơ sở giống như các hoc̣ sinh khác. 
KHÔNG ĐẢM BẢO NẾU ĐIỀU NÀY CÓ BAO GỒM 
 Thông tin được cung cấp thông qua việc thu thập dữ liệu sẽ giúp các cơ quan 
chính phủ có thể nhắm mục tiêu tốt hơn cho các nguồn hỗ trợ cho hoc̣ sinh 
khuyết tật. Nó sẽ giúp các hỗ trợ phù hợp tại chỗ cho các học sinh khuyết tật 
để họ có cùng cơ hội cho một nền giáo dục có chất lượng cao như học sinh 
không có khuyết tật. 
 Các thông tin sau đây sẽ được thu thập, trình độ học vấn của học sinh (tiểu 
học hoặc trung học), mức điều chỉnh của học sinh; Và loại khuyết tật rộng lớn 
của học sinh. 
 Bộ sưu tập Dữ liệu sẽ được tiến hành trong hoc̣ kỳ 2. Không có thông tin cá 
nhân hay thông tin nhận dạng về bất kỳ hoc̣ sinh nào được đưa vào. Nếu bạn 
có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với Cô Domenica De 
FILIPPIS theo số (03) 9305 2033 

Turkish 
 

TAKVİM  
  
19 Haziran Pazartesi - Tüm okul toplantisi 9.00 -9.25 arasi 
22 Haziran Perşembe - İftar yemeği 5 ile 7 arasi 
29 Haziran Persembe - Veli Öğretmen Göreşme günü * OKUL YOK 
30 Haziran Cuma - 2. Dönemin son günü, okul saat 2020de 
bitecektir 
17 Temmuz Pazartesi - 3. Dönemin ilk günü, okul saat 0090de 
başliyor 

 2017 Sömestr 1 Öğretmen / Veli Görüşmeleri 29 Haziran Perşembe 
2017 
13 Haziran 2017 Sali günü HER ÖĞRENCİYE Öğretment / Veli 
Görüşmeleri ile ilgili form verilmiştir. Görüşmede çocuğunuzun 1. 
Sömestrdeki başari durumu açiklanilacaktir, karnesi ve öğrenci 
değerlendirme defter size verilecektir. Lütfen formunuzu tamamlayip 
en geç 20 Haziran 2017 Sali gününe kadar okula geri önderiniz. 
Böylece oğretmenler velilerle olan görüşme saatlerini ayarlayabilecek 
ve görüşmeler sirasindaki uzun bekleyişlerin önüne geçilecektir.  Size 
uyan zamanin ayarlanabilmesi için gereken çaba gösterilecektir ve 
belirlenen randevü saatiniz 23 Haziran 2017 Perşembe günü size 
gönderilecektir. Elinize form geçmediyse lütfen sinif öğretmeninize 
bildiriniz. 
Teşekkürler 
Dr Yaşar Duyal – Müdür Yardimcisi  
Meadow Heights ilk öğretim okul nun 29. Yilin kutlamasinda 
heyecan duyuyorum. 
Her öğrenci bir parça Sanat eseri yapicak. 10x10cm beyaz porselen 
üzeri özel kalemlerle kendi portre çizicekler. Bunun maliyetini karşilamak 
için, her bir öğrenciden altin para (1 veya 2 dolar) getirmesini ve sinif 
öğretmenlerine vermesini istiyoruz. Önümüzdeki Pazartesi günü,  
19 Haziran'da Okul toplantisinda yapilan bir örnek resim göstereceğim. 
Teşekkür ederim! Sanat öğretmeni Bayan Contessa. 
 
19 Haziran Pazartesi günü sabah 90 00'da Tüm okul toplantisinda, 
Anasinif ve EAL siniflarin öğrenciler Kookaburra şarkisini söylicekler. 
Tüm velileri davet ediyoruz, gelin izleyin.  
Meadow Heights İlk Öğretim Okulu ve Cemiyet Merkezi sizi İftar 
yemeğini davet etmek istiyoruz. Ramazan Kutlamalari kapsaminda 
ebeveyn / veliler, personel ve öğrenciler bize katilmaya ve İftar yemeğini 
Meadow Height Primary School'da paylaşmaya davetlidir. Paylaşmak 
için bir tabak yemek getirebilirseniz memnun oluruz. 
Tarih: 22 Haziran Perşembe 
Saat: 17:00 - 19:00 
Yer: Meadow Heights İlköğretim Okulu (Medya Merkezi) 
Gelibilirseniz lütfen en geç 19 Hazirana kadar bildiriniz ki ona göre 
yemek hazirlanicak. 
Engelliliği Olan Okul Öğrencileri için Ulusal Düzeyde Tutarli Veri Toplama 
(NCCD) 

 Meadow Heights İlkokulu, Engelliliği Olan Okul Öğrencileri için Ulusal 
Düzeyde Veri Toplama (NCCD)’ya katilmaktadir. NCCD, engelliliği  

olmayan öğrencilerle ayni temelde eğitime katilimlarini desteklemek için 
eğitim düzenlemeleri alan engelliliği olan öğrencilerin yillik sayisidir. 

 NCCD’nin amaci, engelliliği olan Avustralya okullari öğrencileri hakkinda 
daha iyi bilgiye sahip olmaktir. NCCD, engelliliği teşhis edilmiş  

öğrencilerle sinirli değildir. Okullarin ‘makul ayarlamalar’ sağlamasi gere-
ken, geniş bir sağlik ve öğrenim koşullarini bir yelpazede tanimlayan, 
geniş bir engellilik tanimini kullanmaktadir. 

 Veri toplama yoluyla sağlanan bilgiler, hükümet organlarinin, engelli 
öğrencilere fayda sağlamak için destek ve kaynaklari daha iyi 
hedeflemelerine olanak tanir. Engelli öğrencilerin, yüksek kalitede bir 
eğitim için, engeli olmayan öğrencilerle ayni firsatlara sahip olarak,  

doğru bir şekilde desteklenmelerine yardimci olacaktir. Şu bilgiler, 
toplanacaktir, bir öğrencinin eğitim seviyesi (örn. Ilkokul veya lise), bir 
öğrenciye uygulanan ayarlamalarin düzeyi ve bir öğrencinin engellilik 
türü. Bilgi Toplama uygulamasi, 2. Dönem esnasinda yer alacaktir.  

Öğrencilerle ilgili kişisel veya kimlik bilgileri dahil edilmeyecektir. Herhangi bir 
sorunuz varsa, lütfen çekinmeden (03) 9305 2033 numarali telefondan  

Domenica De FILIPPIS ile iletişime geçiniz.   

 

 


