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Phụ huynh thân mến
Nhân viên của chúng tôi hiện đang hoàn tất trắc
nghiệm các môn học của con quý vị và chuẩn bị
viết báo cáo kỳ Học 1 sẽ được gửi về nhà trong
tuần cuối cùng của học kỳ. Vui lòng dành thời
gian đọc các mục dưới đây và một trang bổ sung
đặc biệt mà tôi đã đưa vào, đền cương mới của
DET về các hướng dẫn đi học sẽ thực hành từ cuối
học kỳ này.
Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu thêm về giáo dục
của con tôi vào tối thứ Năm?
Vào thứ Năm, ngày 31 tháng Năm, UPPS sẽ tổ
chức Tuần Giáo Dục bằng cách mở cửa cho cộng
đồng từ 3.30 đến 6 giờ chiều. Nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sau giờ học của chúng tôi, Chăm sóc
Của họ, sẽ tài trợ một bánh mì xúc xích từ 4.005.00 giờ chiều và các đội / môn học chuyên gia sẽ
giới thiệu công việc họ đang làm cho học sinh
trong lĩnh vực chuyên môn của họ.
Phụ huynh được yêu cầu lấy hộ chiếu từ văn
phòng khi họ đến và tham gia một chuyến đi qua
trường, đến thăm từng khu vực. Đặt hộ chiếu
hoàn thành của bạn trong hộp tại văn phòng khi
bạn ra về để có cơ hội giành giải thưởng. Giải
thưởng sẽ được công bố tại buổi tập họp trường
kế tiếp.
Một nền văn hóa cộng tác và học tập biểu thị
cách chúng ta hoạt động tại UPPS và là một phần
của quan hệ đối tác cộng đồng của chúng tôi,
chúng tôi hy vọng bạn có thể cùng chúng tôi để kỷ
niệm Tuần Giáo dục và giáo dục công ở Victoria.
Các thủ tục ra về sớm tại UPPS là gì?
Giờ tan trường của trẻ em vào cuối ngày học yêu
cầu cha mẹ / người giám hộ chờ đợi bên ngoài
các tòa nhà trường học hoặc trong phòng cha mẹ
RED, cho đến khi chuông reo.
Giáo viên sẽ giám sát học sinh khi họ ra khỏi các
tòa nhà.
Sự hợp tác của bạn sẽ đảm bảo rằng thời gian
giảng dạy không bị tổn hại, tắc nghẽn lối đi được
giảm thiểu và con bạn sẽ phát triển các kỹ năng
cần thiết liên quan đến việc trở thành một người

học sinh độc lập.
Nếu bạn cần nói chuyện với bất kỳ giáo viên nào,
vui lòng gặp họ sau 3.15pm hoặc trước 8.50 sáng để
tổ chức một thời điểm thích hợp.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn về vấn đề này và sự
cam kết, trách nhiệm của bạn đối với việc tạo ra
môi trường học tập toàn diện và an toàn cho học
sinh và nhân viên của chúng tôi.
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào
liên quan đến vấn đề này, vui lòng gọi cho tôi theo
số 9366 1356, trong giờ học.
DET Hướng dẫn Đi học mới là gì và chúng ảnh
hưởng như thế nào với tư cách là phụ huynh?
Vui lòng tham khảo tờ riêng đi kèm với bản tin này
(Bản tiếng Anh).
Giá trị của Trường UPPS và Chính sách Triết học
là gì?
Tại cuộc họp Hội đồng trường học kỳ qua, một
chính sách giá trị và triết học của trường đã được
phê chuẩn. Mục đích của chính sách này là để phác
thảo các giá trị của cộng đồng nhà trường của
chúng tôi và giải thích tầm nhìn và mục tiêu cho
cộng đồng UPPS của chúng tôi. Nó cũng vạch ra
những kỳ vọng hành vi cho tất cả các thành viên
trong cộng đồng của chúng tôi; bao gồm hiệu
trưởng và lãnh đạo nhà trường, giáo viên và nhân
viên không giảng dạy, phụ huynh và người chăm
sóc và học sinh.
Chính sách này có thể được xem trên trang web của
trường, www.universityparkps.vic.edu.au hoặc có
thể lấy một bản in từ Kathy tại văn phòng.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc tài liệu này và
để lập mô hình và duy trì các giá trị của chúng tôi.
Tuyên bố của chúng tôi về giá trị và Triết học của
trường đảm bảo rằng tất cả mọi người trong cộng
đồng nhà trường của chúng tôi sẽ được đối xử công
bằng và tôn trọng. Đổi lại, chúng ta sẽ tiếp tục tạo
ra một trường học bao gồm và an toàn, nơi mọi
người được trao quyền để tham gia và học hỏi.
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Làm thế nào tôi có thể tham gia vào chính sách của trường, nếu tôi không là hội viên trong Hội Đồng
Nhà Trường?
Ủy ban phụ là cơ quan cố vấn cho Hội đồng Nhà trường và hỗ trợ Hội đồng với công việc cần được thực
hiện.
Họ họp theo chỉ dẫn của Hội đồng và báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng. Vì các ủy ban phụ được mở
cho các phụ huynh không phải là thành viên của hội đồng trường, các thành viên của cộng đồng nhà
trường có cơ hội tham gia vào việc lên kế hoạch học đường và các vấn đề của Hội đồng.
Nếu bạn muốn tham dự các cuộc họp của ủy ban phụ của Hội đồng trường cho Chính sách và thủ tục
hoặc Tài chính, vui lòng xem các ngày được liệt kê trong lịch bản tin.
Hội đồng nhà trường có trách nhiệm về các quyết định cuối cùng nhưng đề nghị đưa vào của phụ
huynh luôn được khuyến khích tại UPPS.

Andrea Federico
Hiệu trưởng

Xin hãy đến tham gia ...
Thứ Hai, ngày 4 tháng 6 năm 2018.
10:45 giờ sáng
Trường tiểu học University Park
'Bữa ăn trưa Hài hước nhất' đang xảy ra một lần nữa!

Chúng tôi yêu cầu học sinh, phụ huynh, người chăm sóc hoặc gia đình, mang theo một đĩa thức
ăn có thể dễ dàng chia sẻ và dán nhãn ghi các thành phần trong thực phẩm, nếu có thể. Xin
đồng thời vui lòng tặng một đồng tiền vàng cho Hội đồng Ung thư. Tất cả tiền thu thập được
trong ngày có lợi cho tổ chức từ thiện chiến đấu chống ung thư.
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Trường Tiểu học University Park Các ngày Quan trọng sắp tới

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Tuần 7

28

29

30

31

Thứ Hai 28-5

Tuần lễ Sách

Tuần lễ Sách

Tuần lễ Sách

Tuần lễ Sách

Lớp 1/2 Đi du
ngoạn

UPPS Thâm sâu
đề tài dạy

UPPS Mở cửa
buổi tối từ 3:30 6:00 giờ

Ngân hàng
Trường học

Tuần 8

4

5

Thứ Hai 4-6

Tập họp Toàn
trường lúc 9 giờ
tại Tòa nhà 3

Ngân hàng
Trường học

Thứ Sáu

6

7

8
P & F Họp lúc
9:00 giờ tại Thư
viện Trường

UPPS Buổi ăn
sáng lớn nhất
lúc 10:45 giờ
Ủy ban hội
đồng nhà
trường Họp lúc
5:30 tại Thư
viện Trường

Tuần 9

11

12

13

14

Thứ Hai 11–6

Sinh nhật Nữ
Hoàng (Nghỉ lễ
Công cộng)

Ngân hàng
Trường học

UPPS Ngày
Chụp hình

UPPS Đêm
Disco từ 6:00—
8:00 giờ

15
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