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SLC Headlines 
SLC’s Growth 
“Jakarta Inklusif” 

Saraswati Learning Center adalah sebuah organisasi 
non profit. Kami sedang memulai sebuah movement 
yaitu ‘Jakarta Inklusif’. 

Kami ingin mengajak seluruh individual/organisasi 
pada ‘Komunitas Jakarta’ untuk bergabung bersama, 
menciptakan rasa kepedulian dan memperjuangkan 
hak dari selurh individu berkebutuhan khusus agar 
mereka dapat menerima edukasi yang sesuai dan 
kesempatan bekerja yang melihat dari kemampuan 
dan bukan ketidakmampuannya. 

 Program Penjangkauan Komunitas SLC beforkus pa-
da movement kami untuk membuat ‘Jakarta Inklusif’. 
Proyek-proyek kami adalah sebagai berikut: 

 

PROGRAM SEKOLAH 

Program Intervensi Dini 

Memulai sejak dini adalah faktor yang sangat penting 
karena ini dapat membantu dalam membuat masa 
depan anak lebih baik. Saat ini fasilitas untuk 

keluarga kurang mampu 
dengan anak 
berkebutuhan khusus 
hanya untuk mereka 
yang mendapatkan 
skema BPJS. Keluarga-
keluarga ini harus 
menunggu lama untuk 

mendapatkan penanganan langsung dari terapis 
sehingga menghambat perkembangan anak. Program 
Intervensi Dini SLC melayani kebutuhan khusus anak-
anak kurang mampu 0-4 tahun. Anak-anak yang 
kurang mampu ini disponsori untuk menerima 
layanan terapi yang sesuai dan sesi pendidikan untuk 
orang tua. 

 

Program Panti Asuhan  

SLC telah meluncurkan program intervensi dini 
dengan panti asuhan Tunas Bangsa Jakarta. Ketika 
kami pergi ke panti asuhan untuk melakukan studi 
kasus perkembangan anak-anak, kami menyadari 
bahwa 90% dari anak-anak memiliki salah satu / 
keduanya dalam kesulitan bicara atau keterlambatan 
fisik. Ini disebabkan oleh banyak faktor di lingkungan, 

seperti kurangnya stimulasi, sentuhan, kenyamanan dll. 
Oleh karena itu, terapis 
wicara dan terapis fisio 
SLC melakukan penilaian 
dan akan membimbing 
pengasuh tentang 
bagaimana melakukan 
latihan terapi sendiri. 
Program ini berfokus pada terapi dan memberdayakan 
pengasuh di panti asuhan untuk menciptakan stimulasi di 
lingkungan. Program ini memungkinkan anak-anak mem-
iliki kesempatan untuk diadopsi dan pengasuh dipandu 
tentang bagaimana membantu anak-anak tumbuh.  

 

Program Afternoon Class  

Status ekonomi tidak mem-
benarkan hak-hak Anda! Pro-
gram Afternoon Class melaya-
ni kebutuhan khusus anak-
anak yang kurang mampu dari 
usia 4-18 tahun. Anak-anak 
disponsori untuk datang ke sekolah dan menerima pen-
didikan yang sesuai. 

 

Program Sekolah Inklusif  

Ini melayani interaksi antara siswa SLC dan sekolah 
umum lainnya. Tujuan jangka panjang dari program ini 
adalah memiliki sekolah inklusif SLC. 

 

Program Pusat Vokasi  

Ini melayani kebutuhan khusus orang dewasa usia 18+ 
tahun. Para siswa di unit ini membuat berbagai makanan, 
minuman dan barang dagangan untuk meningkatkan 
kesadaran dan menghasilkan dana untuk "kafe" impian 
mereka. 

 

Rencana Mendatang untuk Unit Vokasi 

SLC memimpikan untuk menciptakan sebuah komunitas 
di mana dengan bersama-sama kita memperjuangkan hak
-hak individu berkebutuhan khusus untuk bekerja, 
mencari uang untuk mencari nafkah, memiliki teman dan 
menjadi bagian dari kelompok dan tidak terpisahkan. 
Dengan menjaga visi ini, kami memiliki tujuan untuk 
membuka 'kafe' bagi individu-individu muda kami yang 
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berkebutuhan khusus. Kami telah memulai dengan 
melakukan orientasi kepada orang tua untuk 
menciptakan kesadaran mengenai program unit 
kejuruan (vokasi). Orang tua memperoleh pengetahuan 
tentang proses masuk, durasi program dan program 
peluang kerja di SLC. Anak-anak vokasional membuat 
berbagai barang dagangan dan menunjukkan hasil 
produk-produk ini di lingkungan sekolah SLC, di luar sep-
erti acara bazaar, menjual produk on-line dan akhirnya 
"kafe". Semua orang tua dari kebutuhan khusus harus 
bersatu untuk mewujudkan impian ini untuk 
memastikan masa depan anak-anak kita! 
 
Kami membutuhkan bantuan Anda dalam 

à Mensponsori seorang anak dalam program Afternoon 
Class sehingga anak-anak berkebutuhan khusus yang 
kurang mampu dapat datang ke sekolah dan meneri-
ma pendidikan yang sesuai. 

à Menjadi sukarelawan (volunteer) di SLC selama 
kegiatan kelas pagi dan program Afternoon Class me-
lalui berbagai kegiatan dan waktu yang disesuaikan. 

à Menghasilkan dana untuk 'kafe' dengan membeli ma-
kanan, minuman dan barang-barang kerajinan tangan 
yang dibuat oleh orang dewasa berkebutuhan khusus 
dalam program unit vokasi. Hal ini juga akan memberi 
mereka pekerjaan.  

 

Anda juga dapat berpartisipasi dengan …... 

Menyebarkan kesadaran mengenai "Jakarta Inclusive" 
kepada individu, dokter, guru, universitas, sekolah dan 
perusahaan. 

Setiap tindakan berarti untuk “Jakarta Inklusif”! Sebagai 
bagian dari komunitas ketika kita melihat kemampuan 
pada anak-anak ini, kita tidak akan mengasihaninya 
tetapi melihat mereka sebagai pejuang dan individu 
yang memiliki kebutuhan yang sama seperti orang 
'normal' lainnya. 

Jadi mari kita sebarkan kesadaran bahwa orang-orang 
berkebutuhan khusus dapat belajar, bekerja dan men-
cari uang untuk mencari nafkah dan membuat Jakarta 
Inclusive! 

 

PERTEMUAN ORANG TUA 

Parents Orientation 

SLC memulai sekolah tahun akademik 2018-19 dengan 
kelompok 67 orang tua dengan motivasi yang kuat dan 
energi positif. Kami memulai orientasi dengan visi SLC 
dan menciptakan kesadaran tentang kegiatan SLC yang 
mendukung visi kami. Kami juga berbicara tentang 
program-program baru yang dimulai oleh sekolah 
seperti Parents Liason, Saraswati Parents Association 

(SPA) dan program Home Theraphy. Salah satu orangtua 
aktif kami (ibu Fiona) juga menggunakan kesempatan ini 
untuk membagikan kisahnya tentang pertumbuhan 
anaknya di SLC. Terima kasih kepada tim SLC dan 
komunitas orang tua SLC untuk kebersamaan dan 
dukungan ini. 
 
 
 Saraswati Parent Association (SPA) 

“Jakarta Inclusive” seperti namanya adalah program SLC 
telah diluncurkan 
untuk semua 
individu berkebu-
tuhan khusus di 
Jakarta untuk 
dimasukkan 
sebagai bagian 

dari komunitas. Visi ini dibagikan kepada semua orang 
tua SPA. SLC juga menyajikan bagaimana kami 
mewujudkan visi kami melalui gerakan di Jakarta ini. 
Orangtua anak-anak kami yang begitu antusias telah 
bertemu dua kali dalam jangka waktu ini dan mencoba 
berkontribusi dengan menciptakan kesadaran mengenai 
program SLC (intervensi dini, sekolah untuk anak kurang 
mampu, sekolah inklusif, kafe) untuk semua individu, 
perusahaan, rumah sakit, media, dan universitas. 

Terima kasih Orang tua SPA - SLC untuk berbagi visi yang 
sama yang akan meningkatkan pertumbuhan anak Anda. 
Melalui kolaborasi ini, kami berharap sekolah tumbuh 
dalam banyak bidang. Selamat bergabung para orang-
tua, kami mencintai Anda! 
  

Pertemuan Parent Liaison 

Kelompok Parents Liaison diciptakan untuk tidak hanya 
meningkatkan 
komunikasi antara 
sekolah dan orang 
tua tetapi juga secara 
aktif melibatkan 
semua orang tua 
dalam pertumbuhan 
anak mereka di SLC. Pertemuan pertama dengan 
kelompok Parents Liaison berhasil dilaksanakan. Para 
orang tua membagikan timbal balik positif serta bidang-
bidang yang dapat kami tingkatkan untuk melayani 
siswa kami dengan lebih baik. SLC menghargai Anda dan 
upaya Anda untuk meningkatkan sekolah dan 
menjadikannya tempat yang lebih baik bagi anak Anda 
untuk tumbuh. 
  

KEGIATAN SLC 

SLC’s anniversary 

Hari itu didedikasikan untuk keluarga SLC. Guru 
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membuat buklet untuk menunjukan kemajuan anak di 
SLC bersama dengan ucapan terima kasih untuk orang 
tua dengan mengatakan "terima kasih telah memberi 

SLC kesempatan 
untuk membuat 
perubahan untuk 
individu 
berkebutuhan 
khusus." 
Para guru kami juga 
menunjukkan rasa 

syukur dan makan siang diluar bersama, selain itu acara 
makan siang diisi  dengan permainan yang 
menyenangkan. Itu adalah hari yang dipenuhi dengan 
mengekspresikan rasa syukur kami kepada keluarga SLC. 
 
 Independence Day celebration 

"Bhineka tungal eka" simbol indonesia, juga berarti 
"persatuan dalam keragaman". SLC juga percaya pada 
visi yang sama di 
mana kami 
menerima individu 
kebutuhan khusus 
yang berbeda 
tanpa perbedaan. 
Hari ini dirayakan 
dengan penuh 
semangat dimana para siswa sekolah membuka upacara 
dengan pengibaran bendera. Orangtua, guru dan anak-
anak melakukan banyak kegiatan yang menyenangkan 
bersama-sama. Relawan (volunteer) aktif kami juga 
datang ke sekolah dan membantu siswa-siswa vokasi 
untuk menjual barang dagangan mereka. Para siswa 
juga menjual butterscotch cookies, yang diajarkan oleh 
Ms Jenny (orang tua dan relawan) dan teh lemon di ge-
rai vokasi. Komunitas SLC melakukannya dengan baik! 
 

Sports Day Celebrations 

Anak-anak berkebutuhan khusus SLC tidak berbeda dari 
anak-anak pada umumnya. Kita semua memiliki 
kekuatan, kelemahan, dan kemampuan kita. Seperti 

yang Albert Einstein 
katakan, “semua 
orang jenius. Tetapi 
jika Anda menilai 
seekor ikan pada 
kemampuannya 
memanjat pohon, ia 
akan percaya bahwa 

itu bodoh.” Demikian juga SLC percaya bawa semua 
anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan olahraga. 
Anak-anak dibagi menjadi berbagai kelompok kecil 
untuk bersaing satu sama lain. Semua kegiatan olahraga 

yang dipilih adalah untuk menunjukkan kemampuan 
anak itu bukan ketidakmampuannya. Anak-anak belajar 
berbagai keterampilan sportif, mengambil giliran, 
bersorak untuk teman-teman, dll. Hari yang 
menyenangkan ini tidak mungkin terjadi tanpa 
perencanaan yang dilakukan oleh para guru. Hebatnya 
guru-guru yang telah merencanakan kegiatan dan 
materi untuk memastikan kekuatan anak. Selamat untuk 
anak-anak dan Tim SLC semua kegiatan berjalan dengan 
baik! 
  

KERJASAMA DENGAN SEKOLAH & UNIVERSITAS 

Beacon Academy 

Program “Jakarta Inclusive” termasuk menyebarkan 
kesadaran kepada anak-anak generasi mendatang di 
sekolah umum. Sebelum liburan di bulan Juni, 
Mrs.Reshma mengunjungi Beacon Academy untuk 
memulai pembicaraan tentang kolaborasi untuk 
berbagai kegiatan dan ia mengundang mereka ke 
sekolah kami. Tahun akademik ini dimulai dengan 
kunjungan ke SLC oleh kepala sekolah dan timnya pada 
tanggal 2 Juli. Selama kunjungan, kami membahas ko-
laborasi dimasa mendatang. 
Dalam pertemuan dengan siswa Kelas 11, Mrs. Reshma 
mempresentasikan kegiataan yang dapat dilakukan oleh 
volunteer, 
menciptakan 
kegiatan 
peningkatan 
kesadaran 
dan mengum-
pulkan dana 
yang dapat 
dilakukan oleh Kelas 11 sebagai bagian dari CAS 
(Community Action Service) mereka. 
Para siswa kemudian mengundang anak-anak SLC untuk 
datang ke sekolah mereka untuk melakukan sesi 
interaktif yang menyenangkan. 
Beacon juga memberi fasilitas tempat kepada kami 
untuk pertunjukan / students performance sekolah SLC 
di bulan November. Kami berharap tahun akademik ini 
akan menghasilkan lebih banyak kegiatan antara Beacon 
dan SLC. Menyebarkan kesadaran kepada generasi 
penerus anak-anak di sekolah umum akan membuat 
mereka lebih menerima terhadap perbedaan dalam 
masyarakat yang mengarah pada inklusi. 
   

Icthus and Kinderland Charity Bazaar 

Charity Bazaar di sekolah Icthus juga merupakan bagian 
dari gerakan kami "Jakarta Inclusive" di mana kami 
mengulurkan tangan kami ke sekolah-sekolah umum. 
Miss Meena dari Sekolah Icthus mensponsori kios 
bazaar tanpa biaya untuk semua siswa kejuruan (vokasi) 
kami. Fadil, salah satu siswa vokasi SLC mewakili tim 
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kelasnya dan pergi untuk mendapatkan kesempatan 
kerja di Bazaar Icthus dan Kinderland Charity. Siswa-
siswa vokasi SLC membuat berbagai barang dagangan 
mulai dari makanan, minuman hingga barang-barang 
kerajinan tangan. Mereka juga membuat butterscotch 
cookies, cokelat, es limun, bantal aromatik, gelang 

kesadaran, 
penutup pensil 
dan kalung 
untuk bazaar. 
Uang yang 
dikumpulkan 
dari bazaar ini 

adalah untuk memulai 'Kafe' di mana semua kebutuhan 
khusus muda dewasa  bekerja, mendapatkan pekerjaan 
dan bekerja dengan individu biasa lainnya tanpa 
segregasi. 
  

Visit to Bunda Mulia 

 “Jakarta Inclusive” adalah tentang menyebarkan 
kesadaran dan membangun hubungan dengan orang-
orang / organisasi di masyarakat. Sekolah Bunda Mulia 
menyambut SLC dengan tangan terbuka. Ms. Usha, 
kepala sekolah Bunda Mulia mengundang kami ke 
sekolahnya dan menunjukkan kepada kami cara 
pendekatan belajar yang berbeda yang diterapkan di 
sekolahnya. Kami juga membahas berbagai hal tentang 
hal apa saja yang dimana kami dapat berkolaborasi 
dengan sekolahnya untuk manfaat semua anak-anak 
berkebutuhan khusus kami. Kami masih dalam tahap 
diskusi dan kami akan segera berbagi tentang hal apa 
saja yang kami lakukan di masa mendatang! 

 

Kolaborasi dengan NJIS 
Pada 26 September, NJIS mengundang SLC untuk se-
buah presentasi mengenai bagaimana cara memberikan 
dukungan Program Jakarta Inklusif bagi para individu 
berkebutuhan khusus. Banyak siswa yang termotivasi 
dan juga aktif dalam berinteraksi mengunjukan minat 
dalam mengambil salah satu proyek SLC sebagai proyek 
mereka sendiri. Siswa hari ini adalah generasi di masa 
depan. Menyebarkan keperdulian melalui para siswa 
akan membuat individu berkebutuhan khusus lebih 
diterima dan menjadi bagian dari Jakarta inklusif, serta 
membuat komunitas yang inklusif 
 

 
Kolaborasi dengan Universitas Negeri Ja-
karta (UNJ) 
Program inklusif Jakarta adalah program 
kolaborasi yang melibatkan komunitas ma-
hasiswa di universitas. Di Semester ini kami 
akan bergabung tangan dengan UNJ, di ma-
na kami akan memberikan seminar, lokakar-

ya di UNJ. Para mahasiswa UNJ juga akan datang ke SLC 
untuk magang dan studi kasus dan banyak lagi ko-
laborasi. Jika para Orangtua mengetahui universitas ma-
na pun, maka Anda dapat menghubungkan kami dan 
SLC akan dengan senang hati menyebar rasa kepedulian 
kepada lebih banyak mahasiswa. Semakin banyak 
kepedulian yang kita sebarkan, maka komunitas dapat 
menjadi semakin inklusif bagi anak-anak berkebutuhan 
khusus kita. 
 

COMMUNITY TOGETHERNESS DI SLC 

Volunteers di SLC 

Kelompok volunteer SLC semakin kuat dengan 25 volun-
teer. Mereka telah 
datang untuk memban-
tu kegiatan menari, seni 
dan kerajinan, musik 
dan gerakan, 
melakukan pengadaan 
serta set up ruang kelas 
dan juga berkampanye 
untuk " Jakarta Inclusive ". Volunteer menghabiskan 
waktu mereka dengan berbagi keterampilan mereka, 
menyebarkan kesadaran mengenai kebutuhan khusus 
dan semua hal tersebut menghubungkan kita dengan 
individu / organisasi lain di masyarakat yang disebut 
"Inclusive Affair." 
 
Donasi 

Bulan ini kami memiliki "Sanjeev 
Wadhwa" yang berkontribusi mengi-
rimkan jasa tukang kebunnya untuk 
datang dan menghias dinding di 
taman bermain SLC dengan tanaman. 
Ini memungkinkan anak-anak kita 
untuk belajar tanggung jawab seperti 
menyiram tanaman setiap hari dan 
menikmati keindahan dinding hijau 

yang dipenuhi oleh tumbuhan. Menanamkan cinta 
untuk lingkungan adalah faktor penting untuk 
pertumbuhan mereka juga. Terima kasih Bp. Sanjeev! 
 

Kedatangan Natasha Moor  

Seorang make up artist ternama, seorang 
wirausahawan, contoh untuk 
pemberdayaan wanita, 
seorang yang baik hati dan 
cantik mengunjungi SLC pada 
14 September. Dia percaya, 
“Anda harus menyebarkan 
cinta ke mana pun Anda 
pergi. Jangan biarkan 
seorang pun datang kepada Anda tanpa meninggalkan 
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kebahagiaan.” Sesuai keyakinannya, dia membuat anak-
anak kami lebih bahagia ketika dia berinteraksi dengan 
mereka dengan menyanyikan lagu “I love you”, 
melakukan kegiatan melukis tangan dan diakhiri dengan 
membuat gelang kesadaran dengan siswa-siswa 
kejuruan (vokasi). Dia juga memberi anak-anak 
gantungan kunci dan botol minuman (tumbler) kepada 
para guru. Dia menyebarkan kesadaran dengan 
memposting di Instagram secara langsung mengenai 
kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Kami 
tersentuh oleh tindakan kebaikan ini dan bersyukur 
karena mengalami cinta dari Natasha yang merupakan 
bagian dari komunitas kami. 
 
Kontes Kecantikan 
Ketika komunitas bersatu, maka keyakinan tersebar bagi 
seluruh anak berkebutuhan khusus. Kelompok dari In-
ternations Indonesia berkunjung ke SLC dan bekerjasa-
ma dengan SLC untuk volunteering services. Mereka 
melakukan karaoke bersama siswa Vokasi, menari ber-
sama siswa dari Kelas Siang dan mengakhiri hari terse-
but dengan liputan media dari Jakarta Post. Terima 
kasih kepada Ms. Amita Thadani atas kerjasama ini. 
 
TEACHER UPDATE 
Pelatihan Guru  

Guru SLC tidak pernah berhenti belajar. Pada tanggal 2 
September, para 
guru menghadiri 
seminar “Turning 
Challenges into suc-
cess Strategy for 
Inclusive Education” 
oleh Winny Soenar-
yo M.A.OTR/L 

(Doctoral Candidate 2018). Ini adalah pembicaraan 
tentang 'Inklusivitas di Jakarta'. Para guru mendapatkan 
pengetahuan tentang statistik fasilitas kebutuhan 
khusus di Jakarta, peran guru dan sistem tingkat multi-
lelah di kelas yang mempromosikan inklusi. Mereka juga 
sangat senang ketika mereka menyadari bahwa 
sebagian besar materi yang disajikan dalam presentasi 
sudah dilaksanakan di SLC. Ms Reshma juga menghadiri 
seminar dan menciptakan kesadaran mengenai program 
“Jakarta Inclusive” untuk semua orang di ruangan 
tersebut. Dia menyatakan dengan kekuatan penuh 
“kami di sini bukan untuk bersaing tetapi kami di sini 
karena anak-anak berkebutuhan khusus. Mari berjuang 
untuk hak-hak berkebutuhan khusus dan menjadikan 
Jakarta Inclusive. ” 
 
ASIAN PARA GAMES 2018 
Sosialisasi APG Di Kemensos 
Asian Para Games 2018, juga dikenal sebagai Asian Para 
Games ke-3, adalah acara multi-olahraga yang akan 

diselenggarakan di Jakarta, Indonesia mulai tanggal 6 - 
13 Oktober 2018. Pada 19 September, SLC diundang 
untuk mengikuti acara sosialisasi yang diadakan oleh 
Kemensos RI. Sungguh suatu pagi yang menyenangkan, 
di mana Ms Reshma (pendiri SLC) mulai berdansa 
dengan Dr. Dewi Motik dan 
tim lain dari badan 
pemerintah. Ms Reshma juga 
berinteraksi dan menari 
dengan individu berkebutuhan 
khusus dari berbagai organisasi seperti Balai Besar Reha-
bilitasi Vokasi Bina Daksa dll. 
 
Mr Bayu Rahadian, Sekjen dari INAPGOC memberikan 
pidato dan menjelaskan mengenai rute dan rincian Asia 
Para Games. Pada akhirnya, ada sesi tanya jawab di ma-
na semua orang mendapat kesempatan dan Ibu Reshma 
memiliki kesempatan untuk menjelaskan bagaimana 
memasukkan semua individu berkebutuhan khusus un-
tuk acara Asian Para Games. 
 
Ini adalah hari yang sukses, di mana ia kemudian 
menghubungkan kami ke Direktur Pemasaran INAPGOC 
untuk: 
à Tiket untuk individu dengan kebutuhan khusus untuk 

Asian Para Games 
à Partisipasi untuk individu berkebutuhan khusus dalam 

upacara pembukaan dan penutupan 
à Partisipasi untuk individu kebutuhan khusus di bazaar 

 
Mereka telah mengambil ini menjadi pertimbangan dan 
mengupayakan terealisasi hal tersebut. 
 
Keberhasilan ini kemudian dilanjutan ketika mereka 
mengundang kami untuk Momo Parade pada hari 
Minggu 22 September. 
 
Parade MOMO 
Ms reshma, 2 orang tua dan tim SLC menghadiri pawai 
ini. Kami merasa terhormat untuk memperkenalkan SLC 

dan Fadil kepada CEO 
Asian Paralympic Com-
mittee, Mr. Tarek Souei 
Takjub dari Dubai. Fadil 
juga mendapat kesem-
patan untuk bertemu 
Gubernur Jakarta, 
Bapak Anies Baswedan 
dan ketua INAPGOC, 

Bapak Raja Sapta Oktohari. Guru-guru SLC dan salah 
satu siswa kami juga menjadi bagian dari perjalanan di 
Momo Parade. Update selanjutnya akan kami infokan 
dalam partisipasi anak-anak berkebutuhan khusus SLC 
dalam Asian Para Games. 

(Artikel oleh Manajemen SLC) 
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Happening @ Bali 2 

 Matematika  

Kemampuan matematika sangatlah diperlukan dalam 
pemecahan permasalahan kehidupan sehari-hari. Salah satu 
yang dibutuhkan adalah pengenalan angka, warna, bentuk, 
pola, serta perbandingan (Besar– Kecil)  

 Bahasa   

Berbahasa meliputi komunikasi timbal balik yang terjad an-
tara dua orang atau lebih untuk saling bertukar atau berbagi 
informasi. Materi pelajaran Bahasa pada kelas Bali 2 melipu-
ti pegenalan alfabet, kemampuan dasar menulis pra alfabet 
dan menulis alfabet, mengenal kata sederhana (sehari-hari, 
serta mengkomunikasikan perasaan dan keinginannya.  

 

  

 Tema  

Tema merupakan materi yang erat kaitannya dengan diri 
sendiri dan lingkungan sekitar. Seperti pada materi kali ini 
kita mempelajari tentang diri sendiri. Tema kali ini meliputi 
anggota tubuh (kepala, pundak, lutut, kaki), bagian wajah, 
mengenal nama, umur, dan jenis kelamin. Penting bagi 
anak untuk mengenal dan mengetahui nama, umur, dan 
jenis kelamin mereka. Pengenalan terhadap diri sendiri ii 
dapat dilakukan melalui cerita, bernyanyi, dan media 
lainnya.  

Renang  
Berenang merupakan salah satu kegiatan yang sangat di 
nanati-nantikan siswa kelas Bali 2. Selain  sebagai ajang 
relaksasi, tujuan renang ini adalah membantu latihan gross 
motor dan keberanian siswa khususnya  saat berada dalam 
kolam renang.  
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Happening @ Bali 2 
 Cooking  

Cooking Class merupakan salah satu kegiatan yang ber-
tujuan untuk membuat anak mandiri dalam kehidupan 
sehari hari. Selain itu cooking juga dapat membantu anak 
mengenal nama benda (buah, sayur, dan bahan makanan 
lainnya) serta dapat melatih fine motor anak. Siswa Bali 2 
sangat senang pada jam cooking.  

 

 

 

 

 

 

 Art & Craft 

Salah satu tujuan Art and Craft Bali 2 adalah siswa dapat 
mengenal warna, merobek menyamakan warna, meremas, 
danmenempel.  Kegiatan art and craft merupakan salah satu 
kegiatan yang paling menyenangkan dan ditunggu-tunggu 
siswa kelas Bali 2.  

 

 

 

 

 

 Fine Motor  

Setiap harinya siswa selalu dilibatkan dan melakukan 
kegiatan fine motor baik secara sengaja ataupun tidak. Se-
tiap harinya siswa diminta membuka kotak makan sendiri, 
atau sekedar membuka tas sendiri. Tanpa disadari, terka-
dang siswa juga melatih fine motor dengan cara memegang 
pensil sendiri, mencoret bebas, membuka dan menutup jari 
tangan, menyusun lego atau  gelas, dan lain sebagainya 

 Music & Mevoment  

Selain bertujuan membuat siswa merasa nyaman saat bela-
jar, music and movement juga bertujuan melatih respon dan 
kepekaan siswa melalui suara music, dan merespon gerak 
siswa sehingga mampu imitasi gerakan dan suara yang di-
intruksikan guru. Seperti kegiatan music and movement ke-
las Bali 2 kali ini kami mengajarkan siswa untuk membunyi-
kan marakas mengikuti music yang diputarkan guru di kelas, 
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Event & Celebration @ Bali 2 

 Hari Anak Nasional 

Sesuai dengan keputusan Presiden dalam UU Nomor 44 tahun 1984, di Indonesia diperingati Hari Anak Nasional setiap tang-
gal 23 Juli.  Saraswati Learnig  Center juga turut menyambut Hari Anak Nasional pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 dengan  
mengundang orang tua ke  sekolah. Ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan anak bersama dengan orang tua di dalam 
kelas, diantaranya adalah  cooking class, art and craft, serta saing bercerita  mengenai perkembangan siswa selama di 
sekolah. Selain itu Kelas Bali juga bernyanyi bersama .  Setelah melakukan kegiatan bersama orang tua siswa dan guru juga 
melakukan dance di kelas . Melalui peringatan hari anak  nasional ini kami berharap agar semua anak dapat mendapatkan 
pelayanan pendidikan yang layak dan tepat sasaran  serta terciptaya lingkungan inklusif yang ramah terhadap anak—anak 
berkebutuhan khusus.  

 SLC’s Anniversary  
1 Agustus 2018 merupakan ulang tahun ke 2 SLC, siswa 
menghias booklet tentang perjalan selama di SLC,  cooking, 
serta membuat art and craft, serta potong kue bersama 
dengan guru. Perayaan hari sekolah memberikan semangat 
baru terhadap guru, terapis, dan siswa SLC sendiri untuk 
lebih mandiri dan mewujudkan lingkungan yang ramah ter-
hadap anak-anak berkebutuhan khusus. 

 

 Independence Day 

Semangat kemerdekaan juga  sangat terasa di SLC. Seluruh 
siswa, guru, dan orang tua siswa menyambut hari ke-
merdekaan dengan mengikuti Upacara pengibaran bendera, 
banyak perlombaan, dan makan bersama di sekolah.  Salah 
satu lomba yang diikuti orang tua adalah mekan kerupuk, 
memasukkan benang  kedalam jarum,. Semetara  itu siswa 
dapat mengikuti lomba  bowling cup, menyusun gelas, 
chairs and dance,  memindahkan bendera. Semua berse-
mangat dan  bahagia menyambut hari kemerdekaan.  
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Event & Celebration @ Bali 2 

 Sport Day 

Perayaan Hari Olah Raga Nasional  di SLC dilaksanakan pada 
hari Jumat tanggal 7 September 2018. Siswa mengikuti 
berbagai macam lomba  diantaranya melempar bola ke jar-
ring,  mencari benda pada kolam bola, dan lembar bola ke 
piramida  gelas. Siswa dapat belajar bekerja sama dan 
memupuk jiwa sportifitas pada anak.  

 Grandparents Day 

Perayaan  hari kakek nenek/ grandparents day  tahun ini 
siswa kelas Bali 2 membuat card untuk kakek dan nenek. 
Pada card tersebut siswa menyampaikan terima kasih dan 
mengatakan cinta mereka kepada kakek dan nenek.   

 Perayaan Ulang Tahun  

Dalam 3 bulan ini belum ada perayaan ulang tahun dari 

siswa kelas Bali 2. Namun  setiap bulannya ada perayaan 

ulang tahun karyawan SLC. Berikut sedikit potret kebahagi-

an yang dapat kami bagikan.  

 Educational Trip 

Educational trip kali ini kelas Bali 2, Sumatera 2, dan Medan 

2 akan bermain dan belajar di taman jogging. Adapun per-

mainan yang akan dimainkan adalah memecahkan bubble 

dan passing the ball. Adapun goal yang ingin dicapai adalah 

siswa mampu melakukan sesuai yang di instruksikan guru. 

Siswa pada level satu di tuntut untuk mampu duduk dan 

memegang bola. Sementara siswa mampu berdiri dan me-

mecahkan bubble. Bermain di alam terbuka sungguh sangat 

menyenangkan.  
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Thank You 

Upcoming Events (Oktober - Desember 2018)  

Oktober   

4 Oktober Terapi di buka kembali 

9 Oktober Perayaan CP World Awareness Day di SLC 

13 Oktober Parents Workshop di SLC 

24 Oktober Perayaan UN Day di SLC 

29—30 Oktober Field Trip 

November   

7 November Perayaan Diwali di SLC 

20 November Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 

21—23 November Assessment week 

24 November Student Performance 

26 November Perayaan Hari Guru di SLC 

28—30 November Outdoor Activity Week/ Educational Trip  

Desember   

2 Desember Awareness Walk untuk perayaan Hari Disabilitas Internasional 

10—12 Desember Outdoor Activity Week 

Parents Teacher Meeting 

Perayaan Natal di SLC 

Hari terakhir sekolah (libur tengah semester) 

14 Desember Parents Teacher Meeting 

21 Desember Hari terakhir terapi 

13 Desember  

8 Oktober Sekolah di buka kembali 

*Para guru akan mengirimkan email mengenai tanggal yang pasti 3-5 hari sebelum aktivitas 


