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Phụ huynh / Người giám hộ mến,
Cập nhật UPPS
Vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11, chúng tôi đã có đêm
Đêm Phim của chúng tôi. Thật đáng vui mừng khi thấy
có rất nhiều trẻ em và gia đình ủng hộ sự kiện gây quỹ
này. Cảm ơn Cha mẹ và Bạn bè của chúng tôi đã giúp
đỡ trong việc làm cho đêm thành công lớn. Cảm ơn
chân thành của chúng tôi đến Yong Naksavath vì một
lần nữa ông đã đóng góp màn hình điện ảnh và thời
gian và dịch vụ của mình. Sự kiện như vậy sẽ không
thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ của Yong. Tôi
cũng xin gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh sau đây
đã phối hợp vào sự kiện: Maria Venhardt, Brigitte
Baker, Cindy Madjak, Brooke Batty, Elissa Doxey, Ruth
và Anthony Cuzzupe, Rachael Pearce và Khushi Sidhu;
và những nhân viên sau đây đã tham dự và hỗ trợ
giám sát và quản lý: Bà Elshaar, Bà Bell, Bà Bekhet và
Bà Carey. Sự kiện này đã gây được $ 1235.40 cho Tòa
nhà và Sân trường của chúng tôi.

Tâm lý học tích cực cho phụ huynh
‘ Điểm mạnh’: Khi học sinh biết và sử dụng những
điểm mạnh của mình, các em có thể đạt được nhiều
hơn ở trường và cảm thấy tự tin hơn về khả năng của
mình. Có 24 điểm mạnh về cá tính và mỗi cá nhân
đều có đầy đủ tất cả các cá tính đó, ở mức độ khác
nhau, làm cho mỗi người thành một nhân vật độc
nhất. Bạn có thể khám phá điểm mạnh về cá tính của
mình bằng cách thực hiện Cuộc khảo sát VIA đã được
khoa học xác nhận.
Cuộc khảo sát VIA về Điểm mạnh cá tính là một bản tự
đánh giá đơn giản chỉ cần mất dưới 15 phút và nó sẽ
cung cấp một lượng thông tin phong phú để giúp bạn
hiểu được các đặc điểm cốt lõi của mình. Phần lớn các
bài kiểm tra cá tính tập trung vào các tính trạng tiêu
cực và trung lập, nhưng Khảo sát VIA tập trung vào
những phẩm chất tốt nhất của bạn. Hiểu biết về thế
mạnh bản tính của bạn không chỉ là thông tin thú vị.
Khi được áp dụng một cách khéo léo, điểm mạnh bản
tính thực sự có thể có một tác động tích cực đáng kể
vào cuộc sống của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng sử
dụng điểm mạnh của bản tính mình có thể giúp bạn:
Chống lại, quản lý và khắc phục các vấn đề
Cải thiện mối quan hệ của bạn

Nâng cao sức khoẻ và phúc lợi tổng thể.
Nếu bạn muốn biết điểm mạnh của mình, hãy hoàn
thành khảo sát miễn phí qua liên kết sau:
https://www.viacharacter.org/www/Character-StrengthsSurvey

Sự kiện sắp tới
Buổi hòa nhạc trường học của chúng tôi đang nhanh
chóng tiếp cận. Thành viên của đoàn âm nhạc ABC đã
làm việc với giáo viên và học sinh của chúng tôi để chuẩn
bị cho sự kiện ở cuối năm học của chúng tôi. Xin lưu ý
ngày và giờ như sau:
Những gì: Buổi hòa nhạc cuối năm học
Ngày: Thứ Tư, 13 tháng 12
Địa điểm: Tòa nhà 3
Thời gian: Lớp Prep-2 từ 3:30-4:30 giờ
Các lớp 3-6 từ 5:00-6:00 giờ
Chi phí: Miễn phí
Chúng tôi mong đợi để thấy bạn ở đó. :-)

Louise Dingley
Thay quyền Hiệu trưởng

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

Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới
NGÀY NGÂN HÀNG TRƯỜNG là mỗi ngày thứ Ba trong tuần

Tháng 11
Thứ Hai 27 tây

Tập họp toàn trường lúc 9 giờ tại tòa nhà 3

Tháng 12
Thứ Tư 6 tây

Lớp 3—6 tham khảo khoa học tại trường

Thứ Hai 11 tây

Tập họp toàn trường lúc 9 giờ tại tòa nhà 3

Thứ Tư 13 tây

Trường UPPS Buổi hòa nhạc lúc 3:30 giờ—6:30 giờ

Thứ Năm 14 tây

Họp Hội đồng trường lúc 6:30 giờ. Địa điểm sẽ thông
báo sau

Thứ Ba 19 tây

Ngày hướng dẫn học đường lớp 6

Đồng phục trường: Xin vui lòng được thông báo cửa hàng Đồng phục trường sẽ mỡ
cửa mỗi ngày thứ Ba trong tuần từ 8:45 giờ—9:15 giờ sáng

Xổ số cuối năm học
Trường tiểu học University Park Gây quỹ
Mỗi vé số $1 hoặc một tập vé số $10
Tiền và gốc vé số đưa lại cho giáo viên lớp học sinh trước ngày 11
tháng 12
10 món quà để trúng

Xổ số cuối năm học của chúng tôi đang nhanh chóng đến gần. Phần gốc của tập vé số cần đưa lại
trường trước thứ Hai ngày 11 tháng 12. Nếu cần thêm tập vé số, xin vui lòng gặp Kathy tại văn
phòng. Nếu không bán được tập vé số, xin đưa lại cho văn phòng trường để phân phối cho phụ
huynh khác.
Cám ơn
Phụ huynh và bạn
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