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Thưa phụ huynh mến,
Thật là một ngày tuyệt vời chúng ta đã có Thứ Sáu
tuần trước như là một trường cùng nhau kỷ niệm Ngày
National Buddy Day của chúng ta. Ngày National Buddy là một sáng kiến của NAB và Alannah & Madeline
Foundation để kỷ niệm tình bạn, thúc đẩy sự an toàn
và kết nối, và giúp nâng cao nhận thức về bắt nạt ở các
trường Tiểu học ở Úc.
Thật đáng yêu khi thấy các nhân viên và học sinh
của chúng tôi tham gia vào cuộc thách thức "Band
Together", vui vẻ và năng động trong các hoạt động do
nhân viên và học sinh tổ chức thông qua Chương trình
Bluearth của chúng tôi. Đây là một cách thú vị để nâng
cao nhận thức để giúp giảm bớt sự bắt nạt trong
trường học của chúng tôi. Một phần khác của niềm
vui đã được tạo ra bởi Hội đồng Trường học Trẻ của
chúng tôi là họ tổ chức một ngày pajama để giúp gây
quỹ cho Bệnh viện Nhi Đồng Hoàng Gia. Xin cảm ơn
Hội đồng trường học Trẻ, Matt Ward của Bluearth và
các nhân viên UPPS và học sinh của các lớp 3/4 cho
việc tổ chức của họ trong ngày.

cho mình. Nhiệm vụ của nó là tạo ra cơ hội cho những
người Úc trẻ đang cần, bằng cách hỗ trợ lâu dài cho sự
tham gia của họ và thành công trong giáo dục. Chương
trình dựa vào cộng đồng Các điều phối viên ban hành
cam kết này thông qua Chương trình Học tập cho cuộc
sống.

Chương trình Học tập cho Cuộc Sống là gì?
Chương trình Học tập cho Cuộc sống cung cấp hỗ trợ
tình cảm, thiết thực và tài chính để giúp đỡ trẻ em thiệt
thòi và thanh thiếu niên về học vấn của họ. Sự hỗ trợ
này bắt đầu trong những năm đầu của sự phát triển học
tập và tiếp tục suốt năm tiểu học và trung học.
Chương trình giúp xây dựng các kỹ năng, kiến thức,
động lực, niềm tin và mạng lưới cho các mối quan hệ
tích cực với cha mẹ, đồng nghiệp và những người khác
quan trọng. Sự hỗ trợ này làm tăng khả năng của học
sinh để có thể tiếp tục Tham gia vào việc học, hoàn
thành năm học lớp 12 và phát triển các nghiên cứu
thực tế và thông tin và con đường sự nghiệp cho cuộc
sống ngoài cổng trường.

Học tập để Sống bao gồm:
• Học bổng tài chính được cấp trong suốt năm tiểu học,
trung học và đại học

Hợp tác mới của UPPS
Tuần này UPPS cam kết hợp tác với gia đình Smith
để đảm bảo rằng trẻ em và các gia đình có nhu cầu có
thể tiếp cận, tham gia và thành công trong giáo dục.
Đó là cam kết của chúng tôi để xây dựng mối quan hệ
sâu sắc với tổ chức thông qua chương trình Học tập
cho Cuộc Sống. Chúng tôi mong muốn sự hợp tác sẽ
nổi lên, và kết quả là kết quả học tập của học sinh
được cải thiện mà chúng tôi dự kiến trong tương lai.

Gia đình The Smith là ai?
Gia đình Smith là một tổ chức từ thiện, độc lập của
quốc gia, dành cho trẻ em , giúp trẻ em và thanh thiếu
niên Úc bị thiệt thòi được tận dụng tối đa sự giáo dục
của họ, vì vậy họ có thể tạo ra tương lai tốt đẹp hơn

• Chương trình bao gồm các chương trình quốc gia dựa
trên bằng chứng hỗ trợ sự tham gia, tiến bộ và sự tham
gia vào, và các hoạt động ngắn hạn tại địa phương hỗ
trợ tiếp cận và đưa vào
• Hỗ trợ các gia đình giải quyết các rào cản đối với
thành tích học vấn và cung cấp dịch vụ cộng đồng.
Chương trình Học tập Để sống sẽ làm việc dưới sự bảo
trợ của chính sách của nhà trường và cung cấp thêm hỗ
trợ để khuyến khích mức độ đi học cao hơn và kết quả
giáo dục tối ưu cho học sinh của chúng tôi.
Tôi mong muốn chia sẻ thêm thông tin với bạn, khi
chúng tôi phát triển công việc này hơn nữa.
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng 6
Thứ Hai 19 tây

Họp Hội đồng Trường học lúc 6:30 giờ tối

Thứ Năm 22 tây

P & F nhảy Disco từ 6 giờ—8 giờ tối

Thứ Sáu 23 tây

P & F họp lúc 9 giờ sáng tại Staffroom

Thứ Năm 29 tây

P & F Bánh mì xúc xích

Thứ Sáu 30 tây

Ngày cuối Học kỳ 2 Học sinh ra về lúc 2:30 giờ

Tháng 7
Thứ Hai 17 tây

Ngày bắt đầu Học kỳ 3

Disco tại Trường Tiểu học University Park
Thứ Năm 22 tháng 6

Nói chuyện—bài làm ở nhà

6:00—8:00 tối ở Tòa nhà 3
$5.00 vé vào cửa bao gồm 1 họp nước và 1 bịt popcorn
Có mặt hàng bán dùng cho đêm Disco giá từ
$1.00—$3.00

Mặt hàng có sẵn cho đến khi bán hết
Có Trò chơi và giải thưởng !!!
Hot Dogs (với các lớp phủ) với giá $ 3.00 từ
5:15 chiều …
Hãy ăn mặc đồ tốt nhất của bạn để nhảy suốt
đêm!

Xin cảm ơn cộng đồng trường học của chúng tôi vì những
nỗ lực của bạn trong việc hỗ trợ trẻ em với TALK HOMEWORK của họ. TALK HOMEWORK là một thành phần
quan trọng của chương trình viết mới, BIG WRITE, mà
chúng tôi đã triển khai tại Trường Tiểu học University
Park. Triết lý chính đằng sau bài tập về nhà này là:
"Nếu họ có thể nói, họ có thể viết nó ra!"
Thảo luận về văn bản để viết hàng tuần cho phép học
sinh thực hành kỹ năng ngôn ngữ nói và phát triển các ý
tưởng để viết. Do đó, điều quan trọng cần nhớ là:

Chỉ dành cho học sinh của UPPS

•Học sinh không cần phải viết ở nhà - chỉ cần nói chuyện
…

Người em không đi học, được chào đón nhưng
phải được giám sát bởi một người lớn đi kèm.

•Cuộc thảo luận diễn ra về chủ đề BIG WRITE nên là
trọng tâm của bài tập làm ở nhà.

Tất cả học sinh sẽ phải được một người lớn
thành viên gia đình đón về đúng giờ

• Học sinh có thể viết ra một số từ WOW hoặc ghi lại các
ý tưởng, nếu muốn, nhưng điều này nên được viết bởi
các học sinh, để họ có thể dễ dàng đọc các ý tưởng vào
ngày hôm sau.

lúc 8 giờ tối

• Quan trọng nhất ... làm cho cuộc trò chuyện thú vị !!!
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