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Phụ huynh thân mến
Vài tuần đầu tiên sau khi trở lại học đã rất hiệu
quả và học sinh của chúng tôi đã có nhiều cơ hội
để mở rộng trải nghiệm cuộc sống của họ thông
qua các chuyến du ngoạn và các sự kiện sinh hoạt
toàn trường. Điều này tiếp tục trong tuần này với
các học sinh lớp 1/2 của chúng tôi tham gia vào
đêm ngũ ở trường thứ Sáu này và sau đó các học
sinh lớp 5/6 của chúng ta rời đi, vào thứ Hai, 20
tháng 8, cho một chuyến đi 5 ngày đến Canberra.

Tôi sẽ tham dự trại với các học sinh lớp 5/6 và
nhân viên của chúng tôi và trong khi tôi đang
tham dự trại, ông Carlton sẽ giử vai trò hiệu
trưởng. Tôi chắc chắn bạn sẽ cung cấp cho anh ấy
sự hỗ trợ của bạn và vui lòng liên hệ với anh ấy
nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Ai đã có con?
Cộng đồng UPPS đã nhận được tin tốt vào tuần
trước khi bà Muscat sinh một bé gái xinh đẹp.
Amora Mia Muscat được sinh ra vào thứ Ba ngày
31 tháng 7 lúc 20:18giờ. Mẹ và cô bé đều tốt, chỉ
rất mệt mỏi !! Chúng tôi mong đợi bà Muscat sẽ
cho chúng tôi một chuyến thăm rất sớm.

Bạn có nhận được một cuộc khảo sát ý kiến
phụ huynh?
90 Khảo sát ý kiến phụ huynh được phân phát
ngẫu nhiên cho phụ huynh trong tuần đầu tiên
của học kỳ này.
Tính đến ngày 13 tháng 8, chỉ có 11 phụ huynh đã
hoàn thành cho cuộc khảo sát của phụ huynh
hoặc 28% mẫu trong tổng số đã phân phối ra.

Ngày chính là gì?
Cuộc khảo sát sẽ đóng vào Chủ nhật ngày 26 tháng
8 năm 2018. Bạn có thể hoàn thành bản khảo sát
trong thời gian của riêng bạn trước ngày đó và nếu
bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào, vui lòng hỏi tại văn
phòng.

Trân trọng

Andrea Federico
Hiệu trưởng

P & F có Gian hàng ngày của cha
Học sinh UPPS sẽ có cơ hội mua một món quà
cho Cha hoặc Ông của họ cho Ngày của Cha.
Các mặt hàng được cung cấp sẽ có giá từ $1 đến
$6 (Thêm 60 xu cho túi quà tặng).
Để giúp hỗ trợ môi trường, nếu có thể, học sinh
có thể mang theo túi xách của mình để mang quà
của họ về nhà .
Tất cả các lớp học sẽ có cơ hội mua quà tại gian
hàng vào thứ Tư, ngày 29 tháng 8 năm 2018.
Để thuận tiện cho bạn, gian hàng cũng sẽ mở cửa
vào giờ ăn trưa, giờ giải lao và từ 3:15—4:00 giờ
chiều Thứ Năm Ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Nếu bạn được chọn ngẫu nhiên, tôi có thể yêu
cầu bạn dành thời gian để hoàn thành bản khảo
sát vì ý kiến của bạn là quan trọng đối với chúng
tôi và sẽ đóng góp cho việc quản lý và tổ chức
trong tương lai của trường chúng tôi.
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