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Quý phụ huynh mến ,
Tại sao Trường tiểu học University Park có một
ứng dụng thông tin liên lạc cho phụ huynh và
cộng đồng nhà trường rộng lớn của chúng tôi?
Vào ngày thứ Hai, bạn nhận thức được một hoạt động
của cảnh sát đã diễn ra tại đường Levenia và Lister, St
Albans, gần trường học. Tôi giữ liên lạc với cảnh sát
và thực hiện các quy trình quản lý tình trạng khẩn cấp
của chúng tôi, trong đó bao gồm việc gửi một thông
điệp đến tất cả phụ huynh thông báo cho họ biết về tình
hình. Thông tin liên lạc đã được gửi đến phụ huynh
qua ứng dụng TIQBIZ.
Tất cả các bậc cha mẹ cần phải được sử dụng ứng dụng
thông tin này, vì nó là hình thức chính của chúng ta có
thể phát ra thông tin nếu có tình huống xảy ra tại
trường. Nếu bạn chưa kết nối với TIQBIZ, tôi có kèm
theo với bản tin này, một bản hướng dẫn để kết nối với
TIQBIZ, . Để giúp phụ huynh trong việc hạ tải các ứng
dụng, hỗ trợ sẽ được cung cấp trong phòng RED vào
thứ Năm, 2 tây, và thứ Sáu 3 tây Tháng Ba, từ 8:408:55giờ sáng. Tôi khuyến khích các bạn tham dự, nếu
bạn không thể tự làm lấy.
Tôi muốn cảm ơn cha mẹ và nhân viên của tôi cho các
phản ứng kịp thời về sự kiện ngày thứ Hai. Chúng ta
nên tự hào về quá trình được đưa ra và cách thức hoạt
động và thông tin liên lạc được quản lý. Những nỗ lực
của nhà trường đã được khen ngợi bởi cảnh sát khi tôi
tham dự một cuộc họp với họ vào thứ Ba.

Tôi có thể làm gì nếu tôi có một mối lo lắng đến
các hoạt động của trường?
Tôi hiểu rằng cha mẹ thường có những câu hỏi liên
quan đến hoạt động của trường và tôi khuyến khích bạn
luôn luôn đến và nói chuyện với bản thân tôi hay
Louise Dingley, Trợ lý Hiệu trưởng của tôi, nếu bạn
yêu cầu làm rõ về bất kỳ vấn đề. Nghiên cứu cho thấy
rằng các trường học với một mức độ cao của sự tham
gia của cha mẹ có kết quả tốt hơn và phương châm của

chúng tôi là làm việc chặt chẽ với cộng đồng phụ huynh
của chúng tôi.
Tôi đã có một số phụ huynh quan tâm đến con cái của họ
bị nhốt bên ngoài trong suốt thời gian nghỉ ngơi và điều
kiện thời tiết khiến họ lo lắng. Tôi muốn làm rõ chính
sách của trường chúng tôi liên quan đến thời tiết khắc
nghiệt. Tại UPPS, trong giờ giải lao, tất cả học sinh lấy
mũ và di chuyển ra ngoài sân, sau thời gian ăn. Họ được
khuyến khích tham gia vào các hoạt động thể chất. Cửa
chính vào hành lang sẽ khóa, vì không có nhân viên bên
trong làm nhiệm vụ, iPad và các máy tính cũa học sinh
được đảm bảo an toàn. Giáo viên làm nhiệm vụ ngoài
sân đang ở bên ngoài và tất cả học sinh có thể nhập tòa
nhà 1 hoặc 3 nếu cần thiết.
Quần áo bảo hộ nắng được bao gồm trong quy luật của
đồng phục trường/ trang phục và đồng phục thể thao của
chúng tôi và, học sinh được khuyến khích sử dụng các
khu vực có che nắng sẵn khi ở ngoài sân. Nhà trường
cũng cung cấp một nơi sinh hoạt trong tòa nhà cho
những học sinh có thể không thích chơi bên ngoài. Tòa
nhà 3 cung cấp các hoạt động trong nhà mỗi giờ nghỉ
trưa và nghỉ giải lao, cho tất cả học sinh. Nên nhiệt độ
đạt tới 35 độ trở lên, hoặc có trời mưa, trước các giờ
nghỉ, tất cả học sinh sẽ ở bên trong để đảm bảo sức khỏe
và phúc lợi.

Vào năm 2017 trường sẽ làm việc gì để cải thiện
kết quả về học tập của học sinh ?
Vào năm 2017, Trường Tiểu học University Park đã xác
định tập trung chủ yếu vào khu vực dạy viết văn. Năm
nay chúng tôi đang giới thiệu một phương pháp giảng
dạy mới được gọi là VCOP và Big Write.
Mục đích của chúng tôi là cải thiện kết quả viết văn
chương và tất cả các nhân viên đã tham gia vào một ngày
đào tạo Chương trình gần đây của chúng tôi. Chương
trình này có nguồn gốc ở Anh, với những thành công to
lớn trên nhiều vùng của châu Âu và thế giới. Năm
ngoái, đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi đã đến thăm các

Lister Street, St Albans 3021

web: www.universityparkps.vic.edu.au

PH: 9366 1356 Fax: 9367 9354

Email: university.park.ps@edumail.vic.gov.au

trường khác, ở Victoria, đã khởi đầu thực hiện
phương pháp này và đã lấy cảm hứng từ văn
chương của học sinh viết và sự nhiệt tình đối với
chương trình, cũng như cải thiện kết quả học tập
mà các học sinh có thể đạt được.
Học kỳ này các giáo viên của chúng tôi sẽ bắt đầu
giới thiệu các học sinh đến các khía cạnh khác
nhau của chương trình viết văn và một buổi tối
thông tin phụ huynh sẽ được tổ chức trong kỳ 2.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sáng kiến mới
này, hãy nói chuyện với giáo viên của con quý vị
hoặc truy cập website: http://

www.andrelleducation.com.au/
Thông tin sẽ được gửi về nhà khi chương trình phát
triển hơn nữa. Chúng tôi mong muốn bạn sẽ tham
gia vào việc nâng cao các tiêu chuẩn của môn học
viết văn thực hành ở trường học của chúng tôi
trong những tháng và những năm tới.

Bạn có tham gia vào Hội phụ huynh và bạn
bè không?

phụ huynh và bạn bè là một phương tiện tuyệt vời để gặp
cha mẹ mới và để làm một đóng góp có giá trị cho
UPPS. Xin chúc mừng Maria Venhardt, là Chủ tịch Hội
Phụ huynh và bạn bè năm 2017 của chúng tôi. Brooke
Batty; Phó Chủ tịch và Galina Dimitrova. Tôi mong
muốn được làm việc với các đội trong suốt cả năm.
Nó không phải là quá muộn để tham gia, xin vui lòng lấy
mẫu đơn từ Kathy trong văn phòng và bạn sẽ được kết
nối với trang P & F Tiqbiz của chúng tôi.
Sau các ngày nghỉ dài ở cuối tuần, tôi sẽ nghỉ phép phục
vụ lâu dài để tận hưởng một hành trình xung quanh New
Zealand với gia đình tôi. Tôi mong đợi kỳ nghỉ này và
tôi mong được gặp quý vị vào đầu Học kỳ 2. Cám ơn bà
Dingley cho sự lãnh đạo của bà trong suốt sự vắng mặt
của tôi.

Andrea Federico
Hiệu trưởng

Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hội Phụ huynh và
bạn bè đã diễn ra ngày thứ Sáu tuần rồi và rất tuyệt
vời để thấy một số cha mẹ mới tham gia và thể
hiện sự quan tâm nhà trường của chúng tôi. Hội

Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng Ba năm 2017
Thứ Sáu 3 tây

Lớp 3/4 Kinh nghiệm học tập ở quanh nước

Thứ Hai 6 tây

Tập họp toàn trường lúc 9:00 giờ tại Tòa nhà 3

Thứ Tư 8 tây

Lớp 5/6 Kinh nghiệm học tập ở quanh nước

Thứ Hai 13 tây

Ngày lễ Lao động - Học sinh nghỉ học

Thứ Ba 14 tây

Họp Phụ huynh và Bạn bè - hoan nghênh phụ huynh mới tham
dự

Thứ Sáu 17 tây

Ngày đi xe đạp đến trường/P & F bán bánh mì xúc xích
Quán Canteen đóng cửa
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