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Thưa phụ huynh mến,
Tôi bắt đầu Bản tin trường này với những tin tốt liên
quan đến Ngân sách Nhà nước năm 2017-2018 được
công bố vào tuần trước và những lợi ích cho UPPS.
Ngân sách Nhà nước năm 2017-18 sẽ cung cấp $685
triệu để xây dựng trường mới, nâng cấp trường học
hiện có và mua đất để đảm bảo ngành giáo dục ở
tương lai sẽ có thể đạt được nhu cầu. Ngân khoản này
bao gồm thêm $5.8 triệu cho Quỹ Pride và Thể thao
của Trường, nhằm tăng cường niềm tự hào của cộng
đồng trong các trường học.

vào kế hoạch tương lai của chúng tôi. Nếu bạn không
nhận được một mẫu phản hồi nhưng vẫn muốn đóng
góp cho quá trình này, vui lòng thu thập một thông tin
từ Kathy trong Văn phòng.

Là một phần của quỹ này, tôi vui mừng xác nhận rằng
$100.000 đồng đã được phân bổ cho Trường Tiểu Học
University Park. Tôi hiện đang cộng tác với nhân viên,
học sinh và Hội đồng trường học để xác định việc sử
dụng hiệu quả nhất của số tiền này.

Là một phần trong Kế hoạch Chiến lược của Trường,
việc học sinh có mặt tại trường vẫn là ưu tiên để cải
tiến. Là một phần trong chiến lược của chúng tôi để
mọi học sinh đến trường mỗi ngày, nếu con của bạn
vắng mặt, vào bất cứ ngày nào, bạn sẽ nhận được một
tin nhắn SMS yêu cầu một cú gọi điện thoại đến văn
phòng để giải thích sự vắng mặt. Cải thiện Sự có mặt
tại trường cũng là ưu tiên của DET, do đó DET tạo ra
SMS. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn trong việc hỗ trợ chúng
tôi duy trì hồ sơ chính xác về học sinh có mặt tại
trường.

Tại sao ứng dụng trường học của tôi trông giống
như một con ong?
Tiqbiz giờ đây đã trở thành
Flexi buzz: các tính năng
giống như củ, tên mới và
nhóm mới. Khi bạn nâng cấp ứng dụng, biểu tượng sẽ
thay đổi. Vui lòng xem Kathy trong văn phòng nếu bạn
cần một bản sao của mật khẩu năm 2017.

Tôi mong muốn chia sẻ tiến trình của chúng tôi trong
hai Học kỳ tiếp theo, khi chúng tôi phát triển Kế hoạch
Chiến lược mới cho năm 2018-2022.

Tại sao UPPS tập trung vào việc đi học?

Andrea Federico
Hiệu trưởng

Đánh giá trường học là gì và làm thế nào tôi có
thể đưa ra ý kiến?
Các bài đánh giá của trường và những bài đánh giá ưu
tiên cung cấp một phân tích độc lập về thành tích của
một trường đối với các mục tiêu và mục đích trong kế
hoạch chiến lược của họ.
Việc đánh giá chính thức cũng đánh giá những điểm
mạnh của trường và tác động của các nỗ lực cải tiến
của trường. Tuần trước, mẫu lấy ngẫu nhiên từ thư đã
gửi về nhà cho phụ huynh để yêu cầu phản hồi ý kiến
của họ về những gì chúng tôi làm tốt tại UPPS và
những gì chúng tôi có thể cải thiện. Cùng lúc kiểm tra
bộ dữ liệu trường học của chúng tôi, nó cụ thể cho
thấy là cha mẹ, học sinh và nhân viên đã đưa ra ý kiến
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng Năm
Thứ Năm 18 tây

Họp Phụ huynh và Bạn lúc 9:00 giờ tại Staffroom

Thứ Hai 22 tây

Tập họp trường lúc 9 giờ sáng tại Tòa nhà 3

Thứ Hai 22 tây—thứ Tư 24 tây
Thứ Ba 30 tây

Lớp 3/4 đi Cắm trại

Lớp 1/2 đi du ngoạn Melbourne Zoo

Thứ Tư 31 tây—thứ Sáu 2 tây tháng 6

Lớp 5/6 đi Cắm trại
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