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Thưa phụ huynh mến,
Kể từ khi tôi thông báo sự từ chức của tôi vào ngày thứ
Hai, các học sinh và phụ huynh đến trò chuyện và chúc
tôi mọi điều tốt đã làm tôi rất cảm động. Trong năm
năm qua, là Hiệu trưởng, là phần thưởng lớn trong
cuộc đời sự nghiệp của tôi.
Sau khi tôi về hưu, tôi rất hân hạnh thông báo rằng cô
Dingley sẽ đóng vai trò Hiệu trưởng trong lúc Hội đồng
Trường học và DET tiến hành công việc chọn người giữ
chức Hiệu trưởng.
Cám ơn đã dành thời gian để nói lời tạm biệt với tôi.

Kết quả NAPLAN rất là lạc quan cho UPPS
Tại UPPS chúng tôi có rất nhiều lý do để ăn mừng với
học sinh của chúng tôi, các em đã làm rất giỏi trong
mọi lảnh vực.
Kết quả của lớp 3 :

37.6% của học sinh đạt được 2 hàng đầu của
NAPLAN về Toán

Tất cả học sinh đạt được trên Tiêu chuẩn Tối
thiểu Quốc gia về Đọc

Điểm số trung bình của UPPS cho Đọc, Đánh
vần, Ngữ pháp và Dấu chấm câu là cao nhất
trong 5 năm qua
Kết quả của lớp 5 :

33.3% của học sinh đạt được 2 hàng đầu về Ngữ
pháp và Dấu chấm câu (kết quả tốt nhất trong 5
năm )

29.6% của học sinh đạt được 2 hàng đầu về
Đánh vần

Không có học sinh ở dưới Tiêu chuẩn Tối thiểu
Quốc gia trong lảnh vực Đọc, Toán, Đánh vần

Xin chúc mừng các học sinh và giáo viên của chúng tôi
về tiếp tục chức lượng cao về học tập và hướng dẫn của
họ.

Tòa nhà và Sân trường cập nhật
Tuần lễ rồi tôi họp với Bộ (DET) để thảo luận về việc
nâng cấp thêm cho trường học của chúng tôi. Học kỳ
tới , kiến trúc sư sẽ gặp gỡ với cô Dingley để bắt đầu
việc thiết kế người khuyết tật có thể dùng lối vào từ bãi
đỗ xe của nhân viên đến khu vực phía trước của chúng
tôi cũng như nâng cấp lối vào trường và dốc lên Tòa
nhà 1 và 2.
Ngoài ra, một đường đi bộ mới đã được thiết kế để liên
kết Tòa nhà 1, 2 và 3. các công trình này sẽ khởi hành
trong thời gian nghĩ của trường và đảm bảo rằng mọi
người trong cộng đồng chúng ta có thể đi lại các tòa
nhà của trường không bị phơi nhiễm với các nguyên tố.
Vào cuối tuần tác phẩm nghệ thuật cuối cùng sẽ được
hoàn thành trên các bức tường ngoài canteen. Biểu
tượng trường học của chúng tôi và các giá trị trường
học của chúng tôi sẽ nổi bật.

Andrea Federico
Hiệu trưởng

Sự tăng trưởng từ lớp 3 cho đến lớp 5 :

36.0% của học sinh cho thấy Tăng trưởng Cao về
Ngữ pháp và Dấu chấm câu

28.0% của học sinh cho thấy Tăng trưởng Cao về
Đánh vần

54.2% của học sinh cho thấy Tăng trưởng Cao về
Viết
Lister Street, St Albans 3021

web: www.universityparkps.vic.edu.au

PH: 9366 1356 Fax: 9367 9354

Email: university.park.ps@edumail.vic.gov.au

Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới
NGÀY NGÂN HÀNG TRƯỜNG là mỗi ngày thứ Ba trong tuần

Tháng 9
Thứ Sáu 15 tây

UPPS Ngày mặc quần áo màu Footy và bánh mì kẹp
xúc xích ăn trưa

Thứ Hai 18 tây

UPPS Buổi trà Trưa Cộng đồng—chủ đề Châu Á
Nhà bếp và phòng ăn SA Tòa nhà 2 từ 2:15 giờ.
Chào đón mọi người

Thứ Ba 19 tây

Ngày cuối của UPPS Kiếm và Học

Thứ Sáu 22 tây

Tập họp tòa trường lúc 1:00 giờ tại Tòa nhà 3

Nghi chú: Học sinh ra về lúc 2:30 giờ trong ngày này
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