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Thưa phụ huynh mến,
‘Nó không phải là OK để nghỉ học’ là một khẩu hiệu
mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (DE & T) quảng bá trong
quá khứ và đang tiếp tục xác nhận. Từ đầu học kỳ 2,
UPPS sẽ thực hiện một số chiến lược để khuyến khích
con của bạn "đúng giờ" và 'ở trường' mỗi ngày. Một
số sáng kiến sẽ được thực hành trong lớp học, liên
quan trực tiếp đến con của bạn, và sẽ hướng đến toàn
bộ trường học, tạo ra mối liên kết và nêu bật ý thức
trách nhiệm và sự cộng tác (hai giá trị tại UPPS của
chúng tôi).

và nếu vắng mặt cần giải thích tại sao con của họ vắng
mặt, và nhà trường ghi lại lý do vắng mặt. Hiệu trưởng,
của bất kỳ trường công lập nào, phải có khả năng xác
định, từ hồ sơ, nếu lý do nghỉ học là hợp lý, và về mặt
cha mẹ,họ cần đạt được các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Phụ huynh nên thông báo cho nhà trường biết lý do
nghỉ học của con mình để nhà trường có thể:


Xác định xem sự vắng mặt của trẻ em có cần phải
được Hiệu trưởng cho phép, phù hợp với chính
sách của nhà trường và những hướng dẫn này
quyết định việc theo dõi thích hợp để đảm bảo sự
giáo dục và an sinh của đứa trẻ được hỗ trợ



Ghi lại nếu cha mẹ có lý do chính đáng để không
thực hiện nghĩa vụ của mình về đảm bảo con
mình đi học mỗi ngày.

Tại sao ở trường mỗi ngày lại quan trọng?
Tất cả chúng ta đều muốn học sinh của chúng ta có
được một nền giáo dục tuyệt vời, và các khối xây dựng
cho một nền giáo dục tuyệt vời bắt đầu với học sinh
đến trường mỗi ngày. Sự tham gia ở trường giúp phát
triển các kỹ năng cần thiết, kiến thức và giá trị để giúp
học sinh học tập và tham gia vào cộng đồng của họ.
Bằng chứng cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên
thường xuyên đi học có kết quả sức khoẻ tốt hơn.

Mất ngày học có thể có ảnh hưởng lớn đến tương lai
của một đứa trẻ - một học sinh mất một ngày học mỗi
hai tuần sẽ bỏ lỡ trọn vẹn bốn tuần học vào cuối năm.
Đến năm thứ 10 họ sẽ bỏ lỡ hơn một năm học. Điều
quan trọng là trẻ phát triển những thói quen đi học
thường xuyên khi còn nhỏ.

Không có một con số cho là an toàn để mất ngày
học ... 'Mỗi ngày đều tính'
Đi học - chúng ta có thể cải thiện được gì?
Trường tiểu học University Park chú trọng việc học
sinh đi học mỗi ngày đã được một thời gian dài.
Chúng tôi đã có một số cải tiến, tuy nhiên, chúng tôi
cần bạn giúp đỡ để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục cải
thiện trong lĩnh vực này ... và cha mẹ / người giám hộ
là những người duy nhất có thể giúp chúng tôi.
Phụ huynh phải bảo đảm con em mình đến trường và

Khi có thể, phụ huynh nên thông báo cho nhà
trường trước ngày vắng mặt sắp tới.
Để biết thêm thông tin và các phương sách để giúp giải
quyết các vấn đề về sự đi học, vui lòng truy cập:
www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/
Pages/studentattendance.aspx

Chúng tôi mong muốn chia sẻ các chiến lược mới / sắp
tới của chúng tôi với bạn tại buổi tập toàn trường và
qua các phương tiện truyền thông khác của chúng tôi, vì
chúng tôi cố gắng làm để đạt được mục tiêu là giảm sự
vắng mặt, mỗi đứa trẻ, mỗi Học kỳ.

Tôi có thể thả con tôi ra xe tại bãi đậu xe của nhân
viên trường không?
Bãi đậu xe của Nhân viên chỉ dành cho nhân viên của
Trường. Đây không phải là nơi an toàn để thả con bạn
xuống xe và không cho phép bạn sử dụng bãi đậu xe
trường. Vui lòng tự kiềm chế không vào Bãi đỗ xe Nhân

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

viên, vì đây không phải là khu vực thả trẻ em xuống xe
bất cứ lúc nào.
Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của bạn đối
với vấn đề này.

Về vấn đề đó, tôi để lại cho bạn một trong những câu
tục ngữ của Phi Châu tôi ưa chuộng : "Cần một ngôi làng
để nuôi dạy con cái '

Ngày học sinh đi xe đạp đến Trường

Một câu tục ngữ kích thích để hỗ trợ các giá trị UPPS của
chúng ta về "Trung thực, Tôn trọng, Học tập", và đặc
biệt là "Trách nhiệm và Hợp tác".

Vào ngày thứ Sáu, 17 tháng 3 là Ngày Nước Úc học
sinh đi xe đạp đến Trường học !!
Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh đi xe đạp, trượt
băng hoặc skoot đến trường.

Trân trọng

Các em học sinh đến trường bằng bất kỳ phương pháp
nào trong số những phương pháp trên sẽ nhận được
một nhãn dán khi đến nơi do Đội trưởng Nhà của
trường chúng tôi đưa ra.

Louise Dingley

Hoạt động này không tốn tiền, chỉ cần đi xe đạp, trượt
băng hoặc skoot đến trường.

Hiệu trưởng Phó

Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng Ba
Thứ Sáu 17 tây

Ngày Đi xe đạp đến trường
P & F bán bánh mì xúc xích
Ngày ăn mặc quái dị (đóng đồng tiền vàng cho JSC gây quỷ)

Thứ Hai 20 tây

Tập họp toàn trường lúc 9:00giờ sáng tại Tòa nhà 3
Họp Hội đồng trường học lúc 6:30giờ tối

Thứ Sáu 31 tây

Ngày cuối Học kỳ 1— Học sinh ra về lúc 2:30giờ chiều
P & F xổ số vé Phục sinh vào buổi tập họp trường cuối Học kỳ
lúc 1:00giờ tại Tòa nhà 3
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