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Dear Parents,
“The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit.”
Nelson Henderson

I believe this quote is a wonderful metaphor for what we do in schools. Every day the dedicated teachers at
Alexander school work tirelessly to lay the foundations for our students to have a great future. The fruits of
our collective labours will not necessarily be seen for years or even decades to come - long after schooling
has finished. The world would be so much better off if we all thought about the long term and the good of
the whole community.
I would like you to consider the following:
 We become consumed with marks - NAPLAN results for students in Years 3 and 5 will soon be
released, following the tests this week - when the long term impact of schooling is what really
matters. As a school and as educators we aim to equip our students for life-long learning, to make
them resilient, to make them truly value their uniqueness and believe in themselves.
 We often worry excessively about risks. It is our job and responsibility to keep our students safe. It is
also our job to encourage our students to take sensible risks so that life will be full of opportunities.
We do not want our children to be so hesitant that life’s
opportunities pass them by. It is ironic that we worry over
risks like sport, play and the little squabbles they may
have in the playground when the real risks such as poor
diet, inactivity, low self-esteem and the failure to develop
self-control are far more real and dangerous.
 We hesitate to contribute to a future that may not be ours
but are happy to accept those things that have been
provided by others in the past. The following poster states
- ‘The fruit you eat comes from trees planted by those who
came before you...’ I appreciate and value the ongoing
contribution of parents and the community in general on
various aspects of our school life. These will not only
benefit the children of today but also those of tomorrow.
We have Benefactors and Founding Members who are no
longer with us or ongoing contribution by parents whose
children no longer attend the school. Their legacy benefits
your children today and your support in return is vital in
ensuring we continue to build for the future.
Teachers, parents and the students have ‘planted’ so many ‘trees’ since the start of this year, with all of the
wonderful things that have happened, aside from the excellent learning that is routine at Alexander school.
It is comforting to know that the values and skills learnt from such accomplishments will live on in the lives
of our children... What you learn here is like planting trees for those who will come next.
17th May, 2019
MANOUG DEMIRJIAN

hƩps://www.instagram.com/agbualexanderschool

Happy Birthdays to…

TEACHERS’ AWARD

Alina | Lio

Remember 10 Encouragement Awards = Teacher’s Award

TERM 2 – WEEK 3

HOUSE POINTS TERM 2
Uniform, Playground, Charity
& Awards
A RARAT - 33 points
M ASIS - 35 points

Year 6: Albert
Year 5: Stephen
Harry
Elizabeth, Alina
Year 3: Adelin
Year 2: Lucas, Lio
Sevana
Year 1: Lara
Preparatory: Elena

DATES TO REMEMBER

ARMENIAN STUDENT FUND

18/05 Family Fun Night - Organised by P&C

WEEKLY REPORT: Term 2 Week 3

10/06 Queen’s Birthday - Public Holiday
04/07 Student Half Yearly Reports - Sent Out
05/07 Last Day Term 2 - Mufti Day

8 Points – Ararat

……..….

$8.70

6 Points – Masis

………...

$6.85

TOTAL:

………...

$15.55

ACCUMULATED: ….……..

$193.90

22/07 School Development Day (Pupil Free)
23/07 First Day Term 3 - Students Return
27/10 Armenian Cultural Day - TBC
08/12 Christmas Concert & Graduation
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News from the Armenian Classroom...
‘My Mother’
The following poetry was wri en by the students of Years 5 & 6, in dedica on of their mothers.

Մայրս
Մայրս իմ պահապան հրեշտակս է,
Ինձ փորձանքներէն կը պահպանէ,
Իմ փրկիչս է մայրիկս անուշիկ,
Որ միշտ կ'ընէ ինձ երջանիկ:

Մայրս իմ առաջնորդս է,
Իր կողքին վախնալը պէտք չէ,
Ամէնաքաջն է, բոլոր մայրերէն,
Ան ինձ ցոյց կու տայ լաւը՝ վատէն:

Մայրս մեր տան թագուհին է,
Բարի խորհուրդներով լեցուն է,
Իմ մայրիկիս ներկայութիւնը,
Ինձ ուրախութիւն կը պատճառէ:

Իմ մայրս հրաշագործ է,
Ամէն օր հրաշքներ կ'ընէ,
Այն բանը, որ անկարելի է,
Սիրով կարելի կը դարձնէ:

Մայրս՝ իմ բարեսիրտ օգնականս է,
Ճիշդ որոշումներ առնելու կ'օգնէ,
Բոլոր դասերուս մէջ երբ դժուարանամ,
Շուտով սիրելի մայրիկիս քով կ'երթամ:

Մայրս անուշիկ է հոգուով ու սրտով,
Միշտ կը մտածէ իր բարի հոգիով,
Իր անուշ սիրտն ու քաղցր ժպիտը,
Ինձ կը տանի դէպի ուրախ կեանք մը:

Մայրս իմ խոհարարս է,
Շատ համով ճաշեր կ'եփէ,
Ամէն օր երբ տուն երթամ,
Մօրս ճաշերով կ'ուրախանամ:

Մայրս իմ արեւս է,
Իմ փայլուն աստղս է,
Որ իմ ամբողջ կեանքս,
Իր լոյսով կը փայլեցնէ:

Մայրս իմ մտերիմ ընկերս է,
Իր լաւ գործերը իմ սրտիս մէջն է,
Երբ պէտք ունիմ միշտ ինձ կ'օգնէ,
Ու երբ տխուր եմ, ինձ փաթթուկ կ'ընէ:

Մայրս իմ լոյսս է մթութեան մէջ,
Կը լուսաւորէ բոլոր օրերս անվերջ,
Ան իմ յոյսս է, ուժ մը զօրաւոր,
Փայլուն ադամանդ մըն է արժեքաւոր:

Մայրս կարծես իմ գուշակս է,
Ինչ, որ ուզեմ միշտ գիտէ,
Երբ դպրոցէն վերադառնամ,
Իմ ուզած ճաշս եփած է:

Իմ մայրս՝ իմ երջանկութիւնս է,
Երբ տխուր եմ, ինձ կ'ուրախացնէ,
Ամէն օր երբ տուն մտնէ,
Իր հետ երջանկութիւն կը բերէ:

Մայրս օրհնեալ հրեշտակ մըն է:
Որ Աստուծմէ ինձ ղրկուած է,
Շատ մեծ հրաշք մըն է ան,
Որ սիրով տուած է ինձ ամէն բան:

Ե. Զ. Դասարանի աշակերտներ

Do you have a child who is ready to start school?
Are you s ll undecided about the choice of school that best serves the
needs of your child? Would you like to see them in class, experiencing
the real school environment before you make your final decision?
Contact us to arrange for up to a week long school experience for your
child - 9486 3266
2019 | TERM 2 | WEEK 3
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Armenian Language
Armenian Educational Websites and Apps
Pokrig.org
ՓՈՔՐԻԿ հէքեաթարանին գլխաւոր նպատակը, համացանցի օժանդակութեամբ,
արեւմտահայերէնով՝ կարդալու եւ լսելու առիթ մը ստեղծել է մեր երախաներուն:
Մեր ամենամեծ փափաքն է, որ փոքրիկը արդիական գործիքներու մէջ տեսնէ ու
լսէ իր մայրենիով հէքեաթներ, ու հաստատէ աւելի ջերմ եւ մտերիմ զգացում մը
անոր հանդէպ: Ա՛ն հայերէնի հետ յարաբերութեան մէջ ըլլայ կարդալով եւ
լսելով՝: Եւ այդ յարաբերութիւնը իրեն օգնէ՝, թէ իր հայեցի դաստիարակութեան
եւ թէ առօրեայ հայերէնին:

www.e-pƟt.com
ՓԹԻԹ մանկապատանեկան պարբերաթերթը ծնունդ առած է Պէյրութի մէջ 2010թ
եւ կը շարունակուի հրատարակուիլ։ Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան
Հայկական Բաժանմունքին նախաձեռնութեամբ ու հովանաւորութեամբ, կարելի
եղաւ ՓԹԻԹ-ը համացանցի աշխարհը փոխադրել, որպէսզի աշխարհասփիւռ հայ
մանուկներն ու պատանիները կարելիութիւնը ունենան օգտուելու ՓԹԻԹ-ի դաստիարակչական
խաղերէն, բարոյալից պատմութիւններէն ու առակներէն։

Gus on the Go: Western Armenian for kids
Developed in partnership with the AGBU, this App oﬀers nearly 90 vocabulary words
through interac ve lessons and fun vocabulary games. Play along and unlock colourful
and fun animated vocabulary games to help review your language skills.
Can be downloaded and purchased with a nominal fee from Google Play & App Store.

Im Armenia!
AGBU has also developed Im Armenia free travel app for children of all ages. It invites
users to explore interes ng facts about popular sites throughout and around Yerevan,
as well as in the provinces of Gegharkunik and Vayots Dzor. The first digital travel
guide to introduce children to the country in a fun and interac ve way.
To download the app, visit www.agbu.org/armenia/travel or your app store.
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