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Thưa phụ huynh mến,
Điều gì đã xảy ra với phía trước sân trường của việc
trồng trọt và làm thế nào tôi có thể tham gia?

Bạn có biết rằng Chương trình Chuyển tiếp cho
lớp Mẫu giáo đã bắt đầu?

UPPS đã kết thúc giai đoạn cuối cùng của sự phát triển
phía trước sân trường học với các cây trồng được mua
để làm đẹp khu vực cho con em và cộng đồng của
chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian để nhận
thấy các cây trồng khi bạn đang ở trường.

Tuần này, các chuyến du lịch chuyển tiếp đã bắt đầu cho
việc ghi danh vào năm 2018 tại UPPS. Mối quan hệ của
chúng tôi với các trường mẫu giáo địa phương tiếp tục
phát triển cùng với Jindi Woraback, Epalock, Crescent,
Willis St, Cairnlea Kindy Daycare và Westerngate Kindergarten tham gia trong năm nay.

Trong cuộc họp Hội đồng Giáo dục tiếp theo, chúng tôi
sẽ ấn định một ngày cho phụ huynh tình nguyện làm
việc trồng trọt và sẽ quảng bá thông qua tiqbiz và Bản
tin trường của chúng tôi. Chúng tôi rất cảm kích sự
tham gia và thời gian của bạn để giúp chúng tôi cải
thiện sân trường của chúng tôi hơn nữa. Tôi mong
muốn chia sẻ thông tin này với bạn trong các bản tin
trường trong tương lai.

NAPLAN là gì và ai là người tham gia?
Chương trình trắc nghiệm NAPLAN - Biết chữ và Toán
(NAPLAN) 2017 dành cho học sinh Lớp 3, 5, 7 và 9 sẽ
được tổ chức vào Thứ Ba ngày 9 Tháng 5, Thứ Tư ngày
10 Tháng 5 và Thứ Năm, Ngày 11 tháng 5 năm 2017.
Các bài trắc nghiệm NAPLAN đánh giá kiến thức của
học sinh và Kỹ năng trong phần Viết, Đọc, Ngôn Ngữ
(đánh vần, ngữ pháp và chấm câu) và Toán.
Kết quả của NAPLAN cung cấp thông tin cho Học sinh,
Phụ huynh, Giáo viên và Hiệu trưởng, nó có thể được
sử dụng để cải thiện kết quả học tập của học sinh.
Nếu con của bạn ở lớp 3 hoặc 5, vào cuối năm, bạn sẽ
nhận được bài báo cáo NAPLAN cá nhân của con bạn.
Bản báo cáo sẽ mô tả các kỹ năng đặc biệt của con bạn
về Đọc, Viết, Ngôn ngữ
Môn viết (chính tả, ngữ pháp và chấm câu) và Toán
học. Bài Báo cáo cũng sẽ chỉ ra những thực hiện của
con bạn dựa theo các tiêu chuẩn tối thiểu của quốc
gia. Đây mô tả tiêu chuẩn tối thiểu được chấp nhận
đối với sinh viên trên khắp nước Úc.
Tôi tin tưởng rằng thông tin bạn nhận được, do kết
quả của sự tham gia của con bạn vào các bài kiểm tra
NAPLAN, sẽ có giá trị trong việc giúp bạn đánh giá sự
tiến bộ trong việc biết chữ và Toán của con bạn.

Nếu bạn biết bất kỳ người hàng xóm hoặc người thân
nào đang tìm kiếm trường cho con nhập học vào năm
2018, vui lòng yêu cầu họ liên hệ với trường để tham
quan. Lời khẳng định tích cực và lời chúc tốt đẹp của
bạn, giúp xây dựng địa vị trường học của chúng tôi tại
địa phương.

Các yêu cầu đồng phục trường khi con tôi đi du
ngoạn là gì?
Để phù hợp với chính sách đồng phục của trường, phụ
huynh được nhắc nhở rằng đồng phục của trường là bắt
buộc đối với TẤT CẢ học sinh và nó áp dụng trong giờ
học, trong khi đi du ngoạn, khi đến trường và khi đi về
nhà.
Để học sinh tham dự bất kỳ chuyến tham quan học
đường nào, các em phải đến trường với đầy đủ trang
phục, bao gồm giầy màu đen loại thể thao và đội mũ của
trường UPPS, phù hợp với chính sách SunSmart của
chúng tôi. Bất kỳ học sinh nào không có mặc đủ đồng
phục, vào ngày đi tham quan, sẽ không được phép tham
dự và phụ huynh sẽ được thông báo.
Nếu có lý do y tế cho việc mặc đồng phục, vui lòng cung
cấp một lá thư cho giáo viên lớp học của con bạn trước
một ngày.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn trong việc hỗ trợ Hội Đồng
Giáo Dục duy trì vẻ bề ngoài và niềm tự hào của tất cả
học sinh, đại diện cho trường học của chúng tôi, và thúc
đẩy sự an toàn của họ trong giờ học.
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng Năm
Thứ Hai 8 tây

Tập họp trường lúc 9 giờ sáng tại Tòa nhà 3

Thứ Ba 9tây— thứ Năm 11 tây
Thứ Tư 10 tây

Trắc nghiệm NAPLAN Lớp 3 & 5

Quầy bán quà cho ngày nhớ ơn mẹ (lớp 3-6)
Đêm thông tin cho phụ huynh về Big Write lúc 5:30 giờ Tòa nhà 3

Thứ Năm 11 tây
Thứ Sáu 12 tây
Thứ Hai 22 tây

Quầy bán quà cho ngày nhớ ơn mẹ (lớp Prep—2)
Quầy bán quà cho ngày nhớ ơn mẹ (giờ ăn trưa/giờ chơi và sau
giờ học từ 3:15 đến 4:00)
Họp Hội đồng trường học lúc 6:30 giờ
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