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Thưa phụ huynh mến ,
Chào mừng trở lại năm học mới, tôi biết rằng nó sẽ tràn
đầy năng lượng tích cực và làm cho tốt hơn cho học
sinh, nhân viên và cộng đồng nhà trường của chúng tôi.
Nó là một sự phấn khởi để khởi đầu một năm học với
các dự án xây dựng sân trường đã được hoàn thành
trong những ngày nghỉ. Bạn có thể nhận thấy mặt
trước của trường khu vực ăn uống đã được hoàn thành
cùng với việc tân trang quán bán thức ăn (Canteen).
Nhà trường cũng đã được sơn và làm sạch hoàn toàn
sẵn sàng cho sự khởi đầu của năm học. Các bước tiếp
theo là để mua đồ nội thất bên ngoài cho khu vực ăn
uống mới, phát triển một kế hoạch để trồng cây cho
vườn và mua thảm mới cho các lối vào phía trước của
trường và quán ăn. Những phát triển này sẽ xảy ra từ
khi bắt đầu Học kỳ 2.
Tuần trước, chúng tôi đã cho mỗi em mang về nhà cho
phụ huynh một gói thông tin về học sinh, chứa tài liệu
có liên quan đòi hỏi phải cập nhật mỗi năm. Tất cả phụ
huynh được yêu cầu hoàn thành các tài liệu, cho mỗi
đứa trẻ, và tr ả lại cho giáo viên lớp học bởi thứ Sáu
ngày 10 Tháng Hai. Nếu bạn chưa có cơ hội để tr ả
lại, xin vui lòng trả lại cho giáo viên lớp học của con
mình càng sớm càng tốt. Tất cả các mảnh tài liệu sẽ
được đối chiếu bởi các giáo viên đứng lớp và giữ lại để
tham khảo trong tương lai. Cảm ơn bạn đã hợp tác
trong vấn đề này và cho việc hỗ trợ trường học trong
việc giữ dữ liệu có liên quan và hiện tại. Nếu bạn
không nhận được gói thông tin này, hãy nói với Kathy
trong văn phòng.

Tuyển sinh
Hiện đang có 265 học sinh học tại trường. Chúng tôi
rất phấn khởi khi đã đạt đến con số này và đó là một
kết quả trực tiếp của việc chúng tôi đã làm, như một
phần của chương trình chuyển tiếp của chúng tôi. Các
mối quan hệ chúng tôi đã xây dựng với trường mẫu
giáo địa phương của chúng tôi là cực kỳ mạnh mẽ và
như là một kết quả của việc này và Chương trình Bud-

dy của chúng tôi, đã làm cho con số học sinh có mức
tăng. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa
các mối quan hệ trong suốt năm 2017.

Lãnh đạo sinh viên 2017
Tại buổi tập họp trường tuần trước, chúng tôi công bố
các ứng viên thành công cho các vị trí lãnh đạo sinh viên
cho năm 2017. Đây 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. Cô Elshaar sẽ là người cố vấn cho Đội
trưởng Nhà, trong khi bà Dingley và bản thân tôi sẽ cố
vấn cho Đội trưởng trường. Bầu cử đại biểu Hội đồng
Trường Cấp nhỏ sẽ diễn ra sớm và sẽ được điều phối bởi
Cô Sacco. Xin chúc mừng các sinh viên sau đây.
Hôm thứ Tư tuần trước, tôi được mời đến Trường trung
học St Albans (SASC) tham dự buổi chào đón sinh viên
lớp 7. Rất vui mừng để thấy học sinh tốt nghiệp lớp 6
của chúng tôi bước vào phòng tập thể dục và được chào
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cho con em chúng ta. Chương trình này bao trùm các giá
trị của trường và xây dựng dựa trên kinh nghiệm giáo dục
của con em và lợi ích cá nhân.

đón hòa nhập vào nền văn hóa SASC và cộng đồng.
Nó đặc biệt làm hài lòng để nghe William Davceski
năm 2016 Đội trưởng Trường của chúng tôi, và Natalie
Obieglo, một học sinh lớp 6 từ năm 2016, đại diện cho
học sinh lớp 7 đọc diễn văn chào đón. Khi các học sinh
của chúng tôi ra trường UPPS chúng tôi biết rằng họ có
các kỹ năng để trở thành công dân thành công và tôi
được vui mừng khi thấy nhiều cựu sinh viên được trao
vai trò lãnh đạo tại SASC. Đội trưởng Lớp 12 người có
bài phát biểu với sinh viên là Dominic Lay và Leanna
Nguyen, cả hai đều là cựu sinh viên từ UPPS và Koby
Reid và Dwain Kara cũng đã được công nhận là Đội
trưởng Thể thao. Chương trình Lãnh đạo của chúng tôi
chắc chắn có tác động đến tinh thần sinh viên của
chúng tôi và tôi rất tự hào là có nhìn thấy cựu sinh viên
của chúng tôi phát triển thành các nhà lãnh đạo trong
tương lai.

Nếu bạn yêu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng truy cập
www.campaustralia.com.au, nhập University Park PS
trong công cụ tìm trường và đăng ký con bạn / các con.

Chích sách Không có rác / giấy gói bánh kẹo
Trong năm 2017, với việc tạo ra một khu vực ăn uống
thêm ở phía trước của trường, UPPS đang thực hành
Chính sách không có rác / không có giấy gói. Nghĩa là trẻ
em xé giấy gói thực phẩm ra bỏ vào thùng rác trước khi
họ đi ra ngoài chơi để giảm thiểu rác trong sân. Phụ
huynh có thể hỗ trợ trường học bằng cách cho trẻ dùng
hộp đựng thức ăn mà không sử dụng giấy gói như
gladwrap, hộp nước hoặc túi snaplock nếu / khi có thể.

Đến trường đúng giờ lúc '8:50giờ'
Một khởi đầu tốt cho năm học đòi hỏi con mình được
đến trường đúng giờ và tại UPPS chúng tôi muốn tất cả
trẻ em được đến trường lúc 8:45giờ, sẵn sàng để vào
lớp học khi âm nhạc bắt đầu chơi lúc 8:50giờ. Đối với
cha mẹ mới, các học sinh của chúng tôi vào lớp học khi
"chào đón" âm nhạc bắt đầu mà không cần xếp hàng để
học sinh có thể được sắp xếp và đã sẵn sàng để bắt đầu
học tập của mình lúc 8:55giờ, khi tiếng chuông đầu tiên
reo. Chúng tôi yêu cầu tất cả các bậc cha mẹ mới để hộ
tống con đến cửa lớp và để chúng ở đó với giáo viên
của họ. Vào cuối ngày, phụ huynh được mời đến nghỉ
mát (hoặc ấm) tại Phòng Đỏ cho đến khi tiếng chuông
reo lúc 3:15giờ đi vào đón con. Xin vui lòng không đi
vào các tòa nhà hoặc lớp học cho đến khi chuông reo.

Andrea Federico
Hiệu trưởng
Mua vật liệu học tập trường 2017
Để giúp giáo viên dạy chương trình của họ một cách hiệu
quả, điều quan trọng là tất cả trẻ em trong một lớp học có
các vật liệu tương tự. Do đó chúng tôi yêu cầu tất cả các
bậc cha mẹ mua sách vỡ từ trường học. Tổng chi phí của
gói sách vỡ cho năm 2017 là $150. Nếu chưa thanh toán
tiền sách vỡ của con quý vị, xin vui lòng đến thanh toán
tại văn phòng càng sớm càng tốt.

Hội đồng Trường học

Về: Đồng phục Prep

Đề cử cho Hội đồng trường đã được kêu gọi và chúng
tôi hiện có sẵn 5 chỗ trống dành cho phụ huynh. Nếu
bạn muốn trở thành một thành viên tích cực của cộng
đồng trường học của chúng tôi và làm việc như là một
phần của một đội ngũ năng động, như vậy Hội đồng
trường học là dành cho bạn! Hãy lấy đơn đề cử phụ
huynh điền vào và đưa trở lại cho Kathy trong văn
phòng. Tất cả các đơn đề cử phải được trả lại cho văn
phòng bởi 4:00 giờ ngày thứ Hai 20 tháng Hai năm
2017.

Prep trọn gói phát từ Trường Nhà nước sẽ sẵn sàng cho
các bậc cha mẹ xin từ 18 tháng 4 năm 2017 học sinh Prep
người có đủ điều kiện nhận quỹ (CSEF) Trại, Thể thao và
Du ngoạn. Người nhận sẽ được tự động đủ điều kiện để
được hỗ trợ đồng phục. Hãy đảm bảo đơn đăng ký CSEF
được hoàn thành.

Sự sắp xếp Chăm sóc Sau giờ học cho năm 2017.
Trường tiểu học University Park đã hợp tác với Trại Úc
để cung cấp một chất lượng cao Chăm sóc Sau giờ học
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng Ba Năm 2017
Thứ Tư 15tây

Ngày chụp hình lớp Prep

Thứ Năm 16tây

Lớp Prep ăn BBQ ‘Gặp gỡ Giáo viên’ lúc 3:30—5:00giờ

Thứ Sáu 17tây

Ngày Soạn thảo Chương trình—học sinh nghỉ học

Chính sách Khôn ngoan khi ở dưới nắng mặt trời

Nhắc các em:

Chính sách UPPS và tiểu ban của Hội đồng trường đã lập ra
chính sách Sunsmart cho trường. Bản chính sách này sẽ cho
đăng trên trang mạng của trường để mọi người xem. Thông
tin và kỳ vọng xây dựng dựa trên hướng dẫn của Hội đồng ung
thư và của Bộ giáo dục và phát triển thời thơ ấu. Là kết quả
của các nguyên tắc này, học sinh phải đội mũ trường từ ngày 1
tháng 9, chứ không phải là từ đầu Học kỳ 4, và bất cứ khi nào
mức độ tia cực tím đạt 3 và trở lên. Trong khoảng thời gian
này, 'Không Mũ, Không Chơi' quy tắc sẽ được áp dụng và các
biện pháp bảo vệ chống nắng sẽ được thúc đẩy thông qua các
Bản tin trường học, trang mạng và các buổi tập họp trường.
Kết quả là, các bậc cha mẹ được khuyến khích phải thận trọng
bằng cách kiểm tra các chỉ số tia cực tím và đáp ứng phù hợp
để thúc đẩy sinh hoạt an toàn dưới ánh mặt trời. Có thể tìm
đọc thông tin này trong trang mạng dưới đây:

DỪNG LẠI TRƯỚC KHI RỜI KHỎI PHÒNG
XẢ NƯỚC BỒN CẦU
NÊN RỬA TAY CỦA MÌNH

Quỹ tài trợ Cắm Trại / Thể thao / Du ngoạn
(CSEF)
CSEF sẽ được cung cấp bởi Chính phủ tiểu bang Victoria để hỗ trợ các gia đình hội đủ điều kiện để
trang trải các chi phí của chuyến đi trường, trại và
hoạt động thể thao. Nếu bạn giữ một thẻ giảm giá
trị phương tiện thử nghiệm hoặc là cha mẹ nuôi tạm
thời, bạn có thể có điều kiện xin CSEF. Một loại đặc
biệt xem xét cũng tồn tại cho người xin tị nạn và
người tị nạn gia đình. Tài trợ sẽ được trả cho các
trường học sử dụng những chi phí liên quan đến
cắm trại, du ngoạn và các hoạt động thể thao vì lợi
ích của con quý vị.

http://www.bom.gov.au/vic/uv/melbourne.shtml
Xin hãy đảm bảo rằng con cái bạn có mũ
trường riêng của họ để cho phép các em
được tham gia đầy đủ ở sân chơi trong giờ
chơi.

Thưa quý phụ huynh / người giám hộ và / hoặc
ông bà
CHÚNG TÔI CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BẠN !!!

Làm thế nào để xin. Liên lạc với văn phòng trường
để có được một đơn CSEF hoặc hạ tải đơn từ

Mỗi học sinh tại UPPS có quyền sử dụng nhà vệ sinh.
Tuy nhiên, một số học sinh cần phải thực hành 'trách
nhiệm vệ sinh thích hợp’. Học sinh cần phải được nhắc
nhở để trôi sạch nhà vệ sinh sau khi sử dụng và rửa tay
trước khi rời khỏi. Xin hãy ủng hộ UPPS bằng cách nhắc
nhở trẻ về những trách nhiệm để đảm bảo rằng các nhà
vệ sinh ở UPPS là 'thân thiện sử dụng'.

www.education.vic.gov.au/csef.
Ngày đủ tư cách: Được đủ điều kiện để nhận CSEF
là tùy ở thẻ cũa phụ huynh / người giám hộ đang có
và được Centrelink thông qua xét nghiệm vào ngày
đầu của Học kỳ một (30 tháng Giêng 2017) hoặc Học
kỳ hai (18 tháng Tư 2017)

Chúng tôi cảm ơn bạn đã hỗ trợ và hiểu biết.
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