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Học kỳ 4, Tuần 1

Phụ huynh thân mến,
Chào mừng trở lại vào đầu Học kỳ 4, một điều luôn được lấp đầy với sự mong đợi và sự phấn khích
không thể tránh khỏi đi kèm với lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian nghỉ học, tôi bắt đầu
chuẩn bị cho công việc lãnh đạo cho học sinh lớp 5 , chuẩn bị cho việc bổ nhiệm các đội trưởng học sinh
trường và nhà vào năm 2019. Suy nghĩ của tôi cũng đã đến với học sinh lớp 6 của chúng tôi khi họ chuẩn
bị cho buổi lễ tốt nghiệp cuối học kỳ này. Tốt nghiệp luôn là những sự kiện đáng nhớ cho cả học sinh và
phụ huynh và tôi mong được ăn mừng cùng gia đình trong tuần cuối của Học kỳ 4.
Cũng như chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp, học sinh của chúng tôi cũng sẽ tham gia vào Chương trình Định
hướng lớp Prep, Chương trình Bơi lội, Ngày Đa văn hóa và các chuyến du ngoạn / tham quan khác
trong học kỳ này. Các trẻ em mẫu giáo vui mừng được bắt đầu Chương trình Định hướng vào ngày 16
tháng 10 và điều này sẽ tạo cảm ứng cho phụ huynh cũng như con cái của họ.
Đề cương chương trình định hướng của chúng tôi là:
THỨ BA 16 THÁNG 10

2.15 giờ—3.15 giờ

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ

THỨ SÁU 26 THÁNG 10

10.00 giờ—11.00 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC VIẾT

THỨ SÁU 2 THÁNG 11

10.00 giờ—11.00 giờ

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN

THỨ SÁU 9 THÁNG 11

10.00 giờ—11.00 giờ

CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG XÃ HỘI

Nếu bạn biết về bất kỳ trẻ em nào chưa đăng ký nhập học vào năm 2019, vui lòng khuyến khích gia đình
của họ gọi trường để tổ chức một chuyến tham quan trường học tuyệt vời của chúng tôi. Xác nhận của
phụ huynh luôn là hình thức khuyến nghị mạnh nhất và tôi cảm ơn sự hỗ trợ liên tục của bạn trong việc
thúc đẩy UPPS cho cộng đồng rộng lớn hơn của chúng tôi.

Đồng phục học sinh
Một trang phục thống nhất mã hóa trong sinh viên, tự hào về sự xuất hiện của chính họ, cho công nhận
mình là một phần không thể thiếu của cộng đồng nhà trường và hỗ trợ trong việc phát triển niềm tự hào
để đại diện cho trường của họ. Học kỳ 4 cũng biểu thị sự khởi đầu của thời tiết ấm áp và tất cả học sinh
phải đội mũ chống nắng của trường mỗi ngày. "KHÔNG MŨ, KHÔNG CHƠI" là chính sách trường học
của chúng tôi, vì vậy hãy đảm bảo con bạn mang mũ trường đến trường mỗi ngày. Mũ trường có thể
được mua từ văn phòng với giá $ 12.
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Chính sách thông minh ngoài nắng
Tại UPPS, chính sách Sunsmart của chúng tôi dựa trên các hướng dẫn từ Hội đồng Ung thư và Sở Giáo
dục và Đào tạo (DET).
Theo kết quả của những hướng dẫn này, học sinh được yêu cầu đội mũ trường học của họ từ thứ Sáu,
ngày 1 của Tháng 9, thay vì từ đầu học kỳ 4, và bất cứ khi nào mức độ UV đạt từ 3 trở lên, cho đến cuối
tháng 4 năm 2019.
Trong thời gian này, quy tắc ‘Không có mũ, Không được chơi’ sẽ được áp dụng. Hãy đảm bảo rằng con
bạn và / hoặc trẻ em có mũ trường học của riêng mình để trẻ được phép chơi bên ngoài.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của trường.

Khám răng trên bánh xe
Cuộc khám nha khoa của trẻ sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 10 năm 2018, vì vậy nếu bạn
chưa hoàn tất biểu mẫu vào đầu năm, bạn nên hoàn tất biểu mẫu này càng sớm càng tốt!
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến mẫu chấp thuận hoặc cuộc hẹn khám nha khoa của
con bạn, vui lòng liên hệ với nhóm Răng trên bánh xe theo số (03) 9338 1191.
Nếu quý vị muốn ghi danh cho con mình vào
Chương Trình Nha Khoa Học Đường của chúng tôi,
vui lòng đăng ký trực tuyến bằng cách theo liên kết
dưới đây.
https://teethonwheels.com.au/consent-eform
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Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Tuần 1

8

9

10

11

12

Thứ Hai 8-10

Bắt đầu Học kỳ 4

Ngân hàng
Trường học

18

19

Hội Đồng Tiểu
Học Ủy ban phụ
lúc 5:30 chiều
trong Thư Viện

Tuần 2

15

16

17

Thứ Hai 15-10

Tập họp toàn
trường lúc 9 giờ
sáng tại Toà
nhà 3

Ngân hàng
Trường học

Ngày đa dạng
Văn hóa

P & F Họp
lúc 9 giờ sáng

Chương trình
Định hướng lớp
Prep Ngày 1
2.15 giờ

Tuần 3

22

23

Thứ Hai 22-10

Khám răng trên
Bánh xe

Khám răng trên
Bánh xe

Ngân hàng
Trường học

24

25

26
Chương trình
Định hướng lớp
Prep Ngày 2
10.00 giờ sáng

Daniel Morcombe Gây quỹ
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