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Phụ huynh thân mến,
Chúng tôi đang trong vài tuần cuối cùng của một năm rất thành công cho UPPS và các học sinh của
trường. Khi chúng ta bước vào mùa lễ hội, chúng ta sẽ kỷ niệm sự đa dạng và truyền thống của xã hội
chúng ta bằng cách tham gia vào một loạt các lễ hội Giáng sinh, bao gồm làm đồ trang trí. Vài tuần cuối
cùng luôn bận rộn nhưng đó là một cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm những gì chúng tôi đã đạt được, như
một trường học, trong năm 2018.
Tôi muốn cảm ơn các gia đình Edwards và Stewart đã vui lòng tặng kem cho ngày kem P & F tuần
trước. Các trẻ em và nhân viên đánh giá cao sự thết đãi và nhà trường đã quyên góp được $500 từ sự
hào phóng của phụ huynh chúng tôi.
Báo cáo của học sinh sẽ được hoàn thành trong 2 tuần tiếp theo của học kỳ và tất cả các báo cáo của học
sinh, cùng với phân bổ cấp lớp của con quý vị cho năm 2019 sẽ được gửi về nhà vào Thứ Tư, 19 tháng
Mười hai. Hãy đảm bảo rằng địa chỉ gửi thư của bạn được cập nhật để báo cáo con bạn được gửi thành
công.
Vui lòng xem bên dưới để biết các sự kiện sắp tới khác tại UPPS.
Tin tức chính sách của Hội Đồng Nhà Trường.
Tại cuộc họp Hội đồng trường tháng Mười một của chúng tôi, hai chính sách mới đã được phê chuẩn.
Đó là chính sách Lãnh đạo sinh viên và chính sách Nhiếp ảnh, quay phim và ghi âm học sinh. Cả hai
chính sách này sẽ được tải lên trang web của trường chúng tôi hoặc có thể lấy một bản in ra từ văn
phòng.
Xin Cha mẹ hãy vui lòng chú ý đến bản tường trình sau đây liên quan đến chính sách Nhiếp ảnh, quay
phim và ghi âm học sinh.
Các buổi biểu diễn của trường, các sự kiện thể thao và các hoạt động khác do nhà trường chấp thuận
University Park PS cho phép phụ huynh/người chăm sóc, học sinh và khách mời đến chụp ảnh, quay
phim hoặc ghi lại các buổi biểu diễn của trường, các sự kiện thể thao và các hoạt động khác do nhà
trường chấp thuận.
University Park PS yêu cầu phụ huynh / người chăm sóc, học sinh và khách mời chụp ảnh, quay phim
hoặc ghi lại hoạt động chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng mình và không xuất bản hình ảnh
dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên phương tiện truyền thông xã hội mà không có sự đồng ý trước của
những người có con cũng xuất hiện trong hình ảnh.
Cả trường cũng như Bộ Giáo dục không sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ hình ảnh nào của học sinh do phụ
huynh / người chăm sóc, học sinh hoặc khách mời của họ tại các buổi hoạt động của trường.
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi tôi hoặc thành viên của Hội đồng trường.
Sự kiện sắp tới tại UPPS
Buổi trình diễn âm nhạc
Buổi hòa nhạc cuối năm sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 12 tháng 12. Thông báo đã được gửi về nhà. Vui
lòng gửi lại cho giáo viên của anh chị em nhỏ nhất trước thứ Sáu, ngày 9 tháng 12.
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Học sinh lớp P-2 buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều tại Tòa nhà 3.
Học sinh lớp 3-6 buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều tại Tòa nhà 3.
Bữa ăn trưa tình nguyện viên phụ huynh
Chúng tôi đã có một năm tuyệt vời với nhiều phụ huynh để cảm ơn vì đã hỗ trợ học sinh, nhân viên và
các sự kiện của trường. Chương trình Trà tình nguyện hàng năm của chúng tôi sẽ được tổ chức vào thứ
Sáu ngày 14 tháng 12, lúc 11:00 sáng, trong Phòng ăn Stephanie Alexander Kitchen trong tòa nhà 2.
Chúng tôi mong muốn được tổ chức trà buổi sáng để nhân viên UPPS có thể bày tỏ lòng biết ơn của
chúng tôi đối với bạn.
Thanh toán của Bookpack hiện đang được xử lý tại văn phòng và tất cả các gói sách nên được phụ
huynh thu thập vào Thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019, trong Tòa nhà 1 từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Ngày cuối cùng cho canteen là thứ Năm, ngày 20 tháng 12.
Ngày cuối cùng của trường là Thứ Năm, ngày 20 tháng 12 và tất cả học sinh sẽ nghỉ học vào lúc 3:15
giờ chiều như bình thường .
Đây là bản tin trường học cuối cùng của chúng tôi cho năm 2018 nhưng tôi sẽ gửi về nhà một bản tin từ
Hiệu trường trong tuần cuối cùng của học kỳ này.
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