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Phụ huynh thân mến

Bạn có biết rằng bản tin của trường sẽ chấm dứt
làm bản sao giấy từ đầu Học kỳ 3 không?

Thật là một cách tuyệt vời để hoàn thành học kỳ
của chúng tôi với P & F School Disco đã được tổ
chức tại Tòa nhà 3. Thật tích cực khi thấy các
nhân viên và 178 trẻ em thưởng thức và nhìn thấy
cha mẹ của chúng tôi tham gia và đề cao tinh thần
cộng đồng. Tôi muốn cảm ơn P & F về tổ chức và
sự cam kết của họ đối với sự kiện và đã gây quỹ
$991.00 cho trường.

Như đã đề cập trong các bản tin trước, từ đầu Học
kỳ 3, bản tin của trường sẽ chỉ có thể truy cập bằng
điện tử, thông qua FlexiBuzz, email của phụ huynh
hoặc trang web của trường. Bản in ra giấy sẽ được
hiển thị trên Bảng thông báo cộng đồng bên ngoài
khu vực văn phòng và một phiên bản nhiều lớp sẽ
có sẵn trong phòng Màu đỏ cho bất kỳ phụ huynh
nào muốn đọc phiên bản in.

Lễ kỷ niệm của chúng tôi sẽ tiếp tục vào thứ Sáu
này khi chúng ta tham gia cùng nhau để xác nhận
những nỗ lực của học sinh, tại buổi họp cuối cùng
của chúng ta trong học kỳ. Chúng tôi sẽ kỷ niệm
sự xuất sắc học tập của học sinh từ lớp Prep đến
lớp 6 và công nhận trách nhiệm được yêu cầu và
tầm quan trọng của việc đi học ở trường, mỗi
ngày, trong mọi học kỳ.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, phụ huynh
hãy đảm bảo rằng các chi tiết liên lạc của họ, bao
gồm địa chỉ email được cập nhật. Nếu bạn cần bất
kỳ sự trợ giúp nào để truy cập vào ứng dụng
trường FlexiBuzz của chúng tôi, vui lòng gặp giáo
viên lớp học của con bạn hoặc Kathy, trong văn
phòng.

Buổi tập họp toàn trường sẽ bắt đầu lúc 9 giờ
sáng, trong Tòa nhà 3 và chúng tôi hoan nghênh
phụ huynh tham dự và tham gia vào lễ kỷ niệm.
Tại UPPS, chúng tôi rất may mắn khi có đội ngũ
nhân viên gắn kết và tận tình làm việc chăm chỉ
để phục vụ cho con em chúng ta. Thay mặt bạn,
tôi xin cảm ơn họ vì sự chuyên nghiệp liên tục của
họ, để ra nhiều giờ sau giờ dạy ở trường và cho
chương trình giảng dạy mà họ lên kế hoạch hàng
ngày để phục vụ cho mọi học sinh. Giáo viên đã
hoàn thành một học kỳ bận rộn và hoàn thành
đánh giá học tập, tổ chức tham gia các chuyến du
ngoạn, hoạt động học tập và hoàn thành việc viết
báo cáo học sinh.
Tôi muốn tất cả các gia đình của chúng tôi có một
kỳ nghỉ ngơi yên tĩnh và thư giãn. Trường sẽ trở
lại học vào thứ Hai, 16 tháng Bảy lúc 8:50 giờ
sáng.

Một TV cũng đã được cài đặt trong phòng màu đỏ
và sẽ bắt đầu hoạt động từ đầu học kỳ 3. Chúng tôi
hy vọng bạn thích những bức ảnh xuất hiện, làm
nổi bật những gì đang diễn ra xung quanh trường.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ trường học để tiết kiệm môi
trường của chúng tôi bằng cách giảm tiêu thụ giấy.
Khi nào tôi sẽ nhận được báo cáo của con tôi?
Báo cáo của học sinh sẽ được gửi về nhà vào thứ
Tư, ngày 27 tháng 6. Nếu bạn không nhận được
báo cáo, vui lòng gặp Kathy, tại văn phòng, vào
đầu Học kỳ 3. Bạn có thể hỗ trợ trường học bằng
cách đảm bảo rằng chi tiết liên lạc và chi tiết địa chỉ
của bạn là chính xác.
Ai sẽ rời nhóm nhân viên UPPS?
Bà Muscat, hiện đang dạy Prep C, sẽ rời UPPS để
nghỉ thai sản và ngày cuối cùng của bà với chúng
tôi là Thứ Hai, 16 tháng Bảy. Trong thời hạn này,
chúng tôi đã cố gắng hai lần để tuyển dụng một
giáo viên mới, nhưng tiếc là quá trình lựa chọn của
chúng tôi đã không thể tìm thấy một ứng viên phù
hợp cho vị trí này.
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Sau khi thảo luận và họp với nhóm Lãnh đạo, chúng
tôi đã quyết định rằng kết quả tốt nhất cho học sinh
của chúng tôi trong lớp Prep C là họ được giảng dạy
bởi một giáo viên từ UPPS, trước đây đã dạy Prep
và quen thuộc với học sinh và chương trình giảng
dạy của chúng tôi.
Do đó, cô Borg sẽ là giáo viên Prep C mới cho đến
cuối năm học và học sinh lớp 1/2B sẽ được xếp vào
một trong các lớp 1/2 khác từ thứ Tư, ngày 27 tháng
Sáu. Điều này sẽ cho phép cô Borg hỗ trợ quá trình
chuyển đổi của mỗi đứa trẻ và đảm bảo rằng vị trí
tốt nhất cho mỗi đứa trẻ đã được thực hiện, trước
khi cô bắt đầu dạy lớp Prep ở học kỳ tiếp theo.
Học kỳ này, ông Carlton đã nghỉ thâm niên từ ngày
18 tháng 6 đến ngày bắt đầu Học kỳ 3; Sharon Boucher sẽ nghỉ thâm niên từ ngày 16 tháng 7 đến ngày
3 tháng 8; cô Sacco sẽ nghỉ phép từ ngày 16 tháng 7
đến ngày 27 tháng 7. Chúng tôi chúc họ tốt.

Bạn đã ghi danh vào Chương trình Chăm sóc Sau
giờ học của chúng tôi?

Nếu câu trả lời là có, thì đề nghị bạn nên đăng ký
Gói Chăm sóc Trẻ em Mới trước ngày 2 tháng 7.
Từ ngày 2 tháng 7 năm 2018, sẽ có một Gói Chăm
sóc Trẻ em Mới. Gói sẽ giúp phụ huynh có con
tuổi từ 0 - 13 đang làm việc, đào tạo, học tập và
tình nguyện. Gói này bao gồm Trợ Cấp Giữ Trẻ
mới, sẽ thay thế Child Care Benefit và Child Care
Rebate hiện tại. Nó sẽ được trả trực tiếp cho các
dịch vụ.
Việc chuyển đổi sang Trợ Cấp Giữ Trẻ mới
không phải là một sự chuyển đổi tự động từ hai
khoản thanh toán hiện tại.
Quý vị phải cung cấp thông tin mới và xác nhận
các chi tiết hiện tại của mình bằng cách sử dụng
tài khoản trực tuyến Centrelink của mình thông
qua myGov. Thông tin thêm về mức trợ cấp Cá
nhân và thay đổi giới hạn hàng năm có sẵn trong
Tập sách Giới thiệu Gói Chăm sóc Trẻ em mới có
thể tìm thấy bằng cách truy cập trang web sau:
https://www.education.gov.au/
ChildCarePackage
Andrea Federico
Hiệu trưởng
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