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Phụ huynh thân mến,
Chào mừng trở lại
Chào mừng đến năm 2019 cho cộng đồng trường học
của chúng tôi và đặc biệt là các gia đình Prep mới của
chúng tôi đã ổn định vào cuối tuần trước. Đó là một
năm thú vị phía trước mặt với Hiệu trưởng một đội
ngũ lãnh đạo mới cũng như các nhân viên mới nhất của
chúng tôi. tôi đang mong chờ năm kích thích tràn đầy
năng lượng tích cực và cải thiện hơn nữa cho học sinh,
nhân viên và cộng đồng trường học của chúng tôi.

Đêm thông tin phụ huynh
Tuần này Thông tin phụ huynh được tổ chức vào thứ Ba
ngày 12 tháng 2 cho phụ huynh lớp P-2 và thứ Tư ngày
13 tháng 2 cho lớp 3-6 học sinh. Cảm ơn những phụ
huynh đã dành thời gian để tìm hiễu thêm thông tin về
những thay đổi chương trình giảng dạy mới của chúng
tôi cho năm 2019 và những người đã có cơ hội tham
quan các cơ sở mới của chúng tôi trong Tòa nhà 1.

Ngày Chương trình Giáo dục Học kỳ 1
Ngày chương trình giáo dục sẽ được tổ chức vào
thứ Tư, ngày 6 tháng 3. Không có học sinh đến
trường vào ngày này. Theircare sẽ cung cấp một
chương trình vào ngày này và đăng ký xử dụng sẽ
được thực hiện trực tiếp với công ty.
Hội đồng trường học 2019
Tất cả các trường công lập ở Victoria đều có hội đồng
trường học và phụ huynh làm ở hội đồng trường học
cung cấp quan điểm quan trọng và có các kỹ năng có
giá trị có thể giúp đỡ định hình hướng đi của trường.
Những phụ huynh trở nên tích cực trong hội đồng
trường thấy sự tham gia của họ thỏa mãn và cũng có thể
thấy rằng con cái họ cảm thấy thân thuộc hơn.
Đề cử cho Hội đồng trường hiện đang mở và chúng tôi
hiện có 6 vị trí tuyển dụng phụ huynh. Nếu bạn muốn
trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng trường
học của chúng tôi và làm việc như một phần của một
nhóm năng động, thì Hội đồng trường là dành cho bạn!
Vui lòng thu thập các mẫu đề cử của phụ huynh từ văn
phòng, hoàn thành và đưa lại với Kathy trong văn
phòng. Tất cả các mẫu đề cử phải được trả lại cho văn

phòng trước 4 giờ chiều ngày thứ Hai 18 tháng 2 năm
2019.

Gói thông tin phụ huynh cần nộp trở lại
Tuần trước, phụ huynh đã được gửi về nhà một gói
thông tin học sinh cho mọi trẻ em, chứa tài liệu liên quan
yêu cầu cập nhật mỗi năm. Tất cả các bậc cha mẹ được
yêu cầu hoàn thành các tài liệu, cho mỗi đứa trẻ, và trả
lại cho giáo viên đứng lớp. Nếu bạn chưa có cơ hội trả lại
các mẫu đơn, bạn có thể vui lòng gửi lại cho giáo viên
lớp học có liên quan càng sớm càng tốt không. Tất cả các
đơn sẽ được đối chiếu bởi giáo viên lớp học và được giữ
lại để tham khảo trong tương lai. Cảm ơn sự hợp tác của
bạn trong vấn đề này và đã hỗ trợ nhà trường giữ dữ
liệu liên quan và hiện hành. Nếu bạn không nhận được
thông tin này, xin vui lòng nói chuyện với Kathy trong
văn phòng.

Nhắc nhở phụ huynh về Bookpack
Một lời nhắc nhở rằng tất cả các bậc cha mẹ phải
mua một gói sách cho con của họ. Chi phí một gói
sách cho cha mẹ được giữ ở mức tối thiểu và giá cả
phải chăng cho hầu hết các gia đình.
Nếu bạn chưa thanh toán hoặc thu thập gói sách
của con bạn, bạn có thể xem xét các sắp xếp thanh
toán sau đây và liên hệ với văn phòng một khi
thuận tiện.
Xin chọn một phương pháp thanh toán sau đây :
- Thanh toán đầy đủ ngay bây giờ
- Trả Khoản thanh toán nửa năm bây giờ và còn lại
vào đầu Học kỳ 3
- Các thỏa thuận thanh toán khác (đã thương lượng
với (Hiệu trưởng)
Lãnh đạo sinh viên 2019
Vào buổi tập họp tuần trước, chúng tôi đã công bố
những ứng viên thành công cho các vị trí Lãnh đạo Sinh
viên năm 2019. Đây luôn luôn là một thời gian thú vị cho
các học sinh lớp 6 và tôi mong được làm việc với họ
trong suốt cả năm. Cuộc bầu cử cho Hội đồng trường
đàn em và các vị trí Đội trưởng Lớp mới được giới thiệu
trong năm nay sẽ diễn ra sớm và sẽ được công bố tại
buổi họp toàn trường tiếp theo của chúng tôi. Xin chúc
mừng các sinh viên sau đây.
tiếp tục trên trang 2
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Cha mẹ và bạn bè 2019
Cuộc họp đầu tiên cho Ủy ban Phụ huynh và Bạn bè sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Năm, 14 tháng 2, lúc 9 giờ sáng,
trong thư viện. Đối với tất cả các bậc cha mẹ mới và hiện tại tôi khuyến khích bạn tham dự và được tham gia. Đóng
góp của bạn được đánh giá rất cao. Tôi mong được gặp bạn ở đó.

Thay đổi căn tin cho năm 2019
Năm nay, sự sắp xếp căng tin cho trường học của chúng tôi đã thay đổi do giảm lợi nhuận trong năm qua. Thay vì
đóng cửa căng tin, chúng tôi đang thử một cách tiếp cận đặt hàng để khuyến khích sinh viên của chúng tôi đặt món
ăn nhẹ và bữa trưa của họ vào buổi sáng. Những ngày ăn trưa đặc biệt cũng sẽ được tổ chức trong suốt cả năm để
thúc đẩy việc ăn uống lành mạnh. Mẫu đơn đặt hàng có sẵn từ giáo viên lớp học của bạn, phòng Đỏ hoặc văn phòng,
nhưng nếu con bạn biết món ăn để đặt, chúng có thể viết đơn đặt hàng của chúng trên một túi giấy màu nâu, như
trong quá khứ, và đặt nó vào bồn đặt hàng ăn trưa trong lớp học của chúng. Chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh
về thử nghiệm này khi năm tiến triển. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn và chúng tôi thí điểm hệ thống mới này.

Trân trọng
Andrea Federico
Hiệu Trưởng
Trường Tiểu Học University Park Các Ngày Quan Trọng
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Kính gửi các gia đình
Như bạn biết, chúng tôi đang đảm nhận vai trò kép của Hiệu trưởng Trợ
lý cho năm 2019. Cả hai chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời trong
năm, đã gặp gỡ với nhiều gia đình, làm quen với tất cả các học sinh
trong trường và ổn định vào các vai trò và trách nhiệm mới của chúng
tôi .
Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã chào đón chúng tôi vào vai
trò mới của chúng tôi, chúc mừng chúng tôi và tất cả các nhân viên đã kiên
nhẫn và hỗ trợ khi chúng tôi điều hướng qua tàu lượn siêu tốc thú vị này
là một lãnh đạo.
Một chút nữa về chúng tôi
Natalie: “Là Hiệu trưởng Trợ lý Quyền lợi và Tham gia của Học sinh, tôi sẽ làm việc chặt chẽ với học sinh, gia
đình và giáo viên để đảm bảo tất cả học sinh được an toàn và hạnh phúc trong môi trường học tập. Tôi muốn đảm
bảo rằng nhu cầu học tập cá nhân được đáp ứng và nhu cầu xã hội và cảm xúc của tất cả học sinh đang được đáp
ứng, cả trong và ngoài lớp học.
Linda: “Là Hiệu trưởng Trợ lý cho Chương trình Giảng dạy, Đánh giá và Báo cáo, tôi sẽ xây dựng năng lực giáo
viên và giám sát các lĩnh vực như kiến thức chương trình giảng dạy (Truyền thông và Công nghệ Thông tin) cũng
như đánh giá và thực hành báo cáo. Tôi cũng sẽ tăng cường khả năng lãnh đạo của học sinh thông qua việc tăng
cường tiếng nói của học sinh trong và ngoài lớp học.

Chúng tôi cùng nhau mong muốn được hợp tác với cộng đồng nhà trường để đảm bảo rằng mọi học sinh đều học
hết khả năng của mình và rời khỏi UPPS như những người học sinh có khả năng, đầy đủ thông tin, tự tin và tò mò.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong giờ học vì bất kỳ lý do. Chúng tôi mong được kết nối với bạn sớm.
Trân trọng,
Linda Bekhet (Chương trình giảng dạy, Đánh giá và Báo cáo) và Natalie Cummoudo (Sức khỏe và sự gắn kết của
sinh viên)

CSEF– Quỷ Trại Thể thao và Du ngoạn
Làm thế nào để đăng ký
Liên hệ với văn phòng trường để lấy mẫu đơn đăng ký CSEF Trại Thể thao và Du ngoạn hoặc tải về từ
www.education.vic.gov.au/csef
Chấp nhận đơn
Trong hầu hết các trường hợp Phụ huynh (bao gồm cả người giám hộ) không còn cần phải nộp đơn
đăng ký mới mỗi năm. Hệ thống web CSEF không thay đổi.
Phụ huynh chưa tầng nhận CSEF tại trường năm 2018
Phụ huynh không nhận được CSEF tại trường vào năm 2018 sẽ cần phải hoàn thành một mẫu đơn vào
năm 2019. Các trường có thể thêm các đơn xin mới vào trong hệ thống web CSEF trong học kỳ Một và
Hai, 2019.
Hệ thống CSEF sẽ tự động xác thực tính đủ điều kiện của phụ huynh với Centrelink vào ngày 29 tháng 1
năm 2019 hoặc học kỳ hai vào ngày 23 tháng 4 năm 2019.
Cảm ơn bạn
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Đóng góp xổ số Phục sinh

Trường Tiểu học University Park
Phụ huynh thân mến,
Trường tiểu học University Park sẽ tổ chức một cuộc xổ số Phục sinh trong năm nay để gây một số quỹ
rất cần thiết cho trường của chúng tôi.
Phụ huynh được yêu cầu vui lòng quyên góp các vật phẩm lớn hoặc nhỏ để đưa vào các giải thưởng Xổ
số Phục sinh và để chúng tại văn phòng trường.
Vé sẽ được bán vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 3. Một cuốn sách gồm 20 vé sẽ được gửi về nhà với mỗi gia
đình, chúng tôi cảm ơn bạn bán thay mặt chúng tôi, hoặc để mua cho riêng bạn. Vé là 1 đô la mỗi cuốn
hoặc cuốn sách có thể được mua với giá 20 đô la.
Vui lòng đảm bảo tên người mua, lớp học (nếu có) và số điện thoại được viết ở phía bên trái của vé, xé
bên phải vé và đưa cho người mua. Vui lòng sử dụng CHỮ HOA để nhận dạng dễ dàng.
Vui lòng trả lại tiền đã thu được, phía bên trái của sổ vé và bất kỳ vé chưa bán nào cho Giáo viên Lớp
học trước Thứ Sáu, 29 tháng 3, để chúng có thể được tính.
Vé bổ sung có sẵn tại trường theo yêu cầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi không khuyến khích trẻ em ‘gõ cửa
gõ’ mà không có sự giám sát của Phụ huynh / Người giám hộ.
Giải thưởng sẽ được trao tại Buổi tập họp cuối cùng cho Học kỳ 1 vào thứ Sáu, ngày 5 tháng Tư.
Sự hỗ trợ của bạn được đánh giá rất cao.

Trân trọng

Maria Venhardt

Andrea Federico

Chủ tịch P & F

Hiệu trưởng
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