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Phụ huynh thân mến
Tôi vừa trở về từ một vài ngày tuyệt vời tại Cottage by the Sea, ở Queenscliff, với học sinh Lớp
3/4 của chúng tôi. Các học sinh đã có một thời
gian tuyệt vời, trải qua vô số các hoạt động mà chỉ
có thể được trải nghiệm ở trại trường học. Tôi xin
cảm ơn cô Sacco và nhóm của cô ấy đã đảm bảo
cho các học sinh của chúng tôi học được những kỹ
năng sống có giá trị cũng như có rất nhiều niềm
vui. Cũng gởi lời cám ơn đến bà Blandthorn, cô
Brennan, Danielle, ông Carlton,
bà Boucher và
Carlos họ đã tham dự trại vào những ngày khác
nhau. Một nỗ lực đội ngũ tuyệt vời!

Bạn có biết rằng bản tin trường sẽ chấm
dứt in ra giấy từ đầu Học kỳ 3 không?
Từ đầu Học kỳ 3, bản tin của trường sẽ chỉ có thể
truy cập bằng điện tử, thông qua flexibuzz, email
phụ huynh hoặc trang web của trường. Bản in ra
giấy sẽ được hiển thị trên Bảng thông báo cộng
đồng bên ngoài khu vực văn phòng và một phiên
bản nhiều lớp sẽ có sẵn trong phòng Màu đỏ cho
bất kỳ phụ huynh nào muốn đọc phiên bản in. Để
hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, phụ huynh có
thể đảm bảo rằng các chi tiết liên lạc của họ, bao
gồm địa chỉ email được cập nhật. Nếu bạn cần bất
kỳ sự trợ giúp nào để truy cập ứng dụng trường
học flexibuzz của chúng tôi, vui lòng gặp giáo
viên lớp học của con bạn hoặc Kathy, trong văn
phòng.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ trường học để tiết kiệm môi
trường của chúng ta bằng cách giảm tiêu thụ giấy.

Bạn có biết rằng chương trình chuyển tiếp
Mẫu giáo đã bắt đầu Đăng ký học vào năm
2019 không?
Tuần này, các chuyến tham quan chuyển tiếp bắt
đầu cho 2019 học sinh có thể học tại UPPS. Mối
quan hệ của chúng tôi với các trường mẫu giáo
địa phương của chúng tôi tiếp tục phát triển với
Epalock, Willis St và Cairnlea Kindy tham gia
trong năm nay.
Nếu bạn biết bất kỳ người hàng xóm hoặc người

thân nào đang muốn đăng ký chuẩn bị vào học
năm 2019, vui lòng yêu cầu họ liên hệ với trường
để tham quan. Khẳng định tích cực của bạn và lời
nói tốt, hỗ trợ để xây dựng tình trạng của trường
học của chúng tôi trong khu vực địa phương.

Các hướng dẫn đi học mới bắt đầu vào cuối
học kỳ này là gì?
Từ cuối Học kỳ 2 năm 2018, tất cả các trường công
lập tiểu bang Victoria phải liên lạc với phụ huynh /
người chăm sóc càng sớm càng tốt trong cùng ngày
học sinh vắng mặt không có giải thích.
Yêu cầu thông báo trong cùng ngày hỗ trợ sự an
toàn và phúc lợi của tất cả học sinh. Tại UPPS,
chúng tôi cần biết khi nào và tại sao một đứa trẻ
vắng mặt và phụ huynh / người chăm sóc cần phải
biết nếu con họ không ở trường. Giao tiếp nhanh
chóng cũng khuyến khích việc đi học hàng ngày.
Đi học mỗi ngày là phần quan trọng nhất trong
phần giáo dục của trẻ. Trẻ em và thanh thiếu niên
thường xuyên đi học và hoàn thành Lớp 12 hoặc
bằng cấp tương đương có kết quả sức khỏe tốt hơn,
kết quả việc làm tốt hơn và thu nhập cao hơn trong
suốt cuộc đời của họ.
Phụ huynh và người chăm sóc phải thông báo cho
nhà trường về sự vắng mặt của con em mình càng
sớm càng tốt, vào ngày vắng mặt, sử dụng flexibuzz, điện thoại hoặc email của trường.
Nếu không nhận được thông báo của phụ huynh,
nhân viên văn phòng sẽ gọi điện cho phụ huynh,
trong cùng một ngày, cho TẤT CẢ NHỮNG VẮNG
MẶT KHÔNG GIẢI THÍCH.
Hội đồng Nhà trường sẽ xem xét chính sách Đi Học
của UPPS như một phần của Ủy ban Phụ trách
Chính sách và Thủ tục của Hội đồng Nhà trường để
đảm bảo chính sách phản ánh các hướng dẫn mới
nhất.
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn trong việc giữ an toàn
cho học sinh của chúng tôi.
Andrea Federico
Hiệu trưởng
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Thông báo cùng ngày học
sinh vắng mặt không rõ
nguyên nhân
Bảo vệ sự an toàn và an sinh của trẻ em thông
qua báo cáo và giám sát vắng mặt là trách
nhiệm của cả cha mẹ / người chăm sóc và
trường học. Phụ huynh và người chăm sóc có
nghĩa vụ thông báo cho nhà trường biết về sự
vắng mặt của con em càng sớm càng tốt vào
ngày vắng mặt bằng phương pháp ưa thích của
trường, bao gồm sử dụng IT trực tuyến hoặc
ứng dụng trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua
email. Tờ Thông tin cho trường học về Thông
báo trong ngày học sinh nghỉ học mà không

Hướng dẫn Đi học mới, hãy xem Hướng dẫn
tư vấn chính sách trường học.
Trường học và phụ huynh cùng làm việc để
hỗ trợ việc đi học của học sinh
Trách nhiệm của nhà trường là gì?
Thông báo cho phụ huynh / người chăm
sóc: Nhà trường phải thông báo cho phụ
huynh và người chăm sóc càng sớm càng
tốt vào cùng ngày vắng mặt không có giải
thích.

Các trường học có thể chọn cách

chuyền đạt cho phụ huynh và người chăm
sóc dựa trên phương pháp của họ, ví dụ:
bằng email, thông báo đẩy qua ứng dụng đã

giải thích được

tải xuống, SMS hoặc cuộc gọi điện thoại.

Các Hướng Dẫn Về Việc Đi Học Mới từ cuối Học

Theo dõi (khi cần thiếc): Đôi khi phụ huynh

kỳ 2 năm 2018, tất cả các trường công lập tiểu
bang Victoria phải liên lạc với phụ huynh /
người chăm sóc càng sớm càng tốt vào cùng
ngày học sinh vắng mặt không giải thích được.
Yêu cầu thông báo ngay trong ngày học sinh
vắng mặt là hỗ trợ sự an toàn và an sinh của tất
cả học sinh. Nhà trường cần phải biết khi nào
và tại sao một đứa trẻ vắng mặt và phụ huynh /
người chăm sóc cần phải biết nếu con họ

hoặc người chăm sóc có thể không liên lạc
được vì nhà trường không có chi tiết liên lạc
chính xác của họ (tức là số điện thoại đã
thay đổi, thông báo qua SMS / email đã
không nhận được, v.v.). Trong trường hợp
này, nhà trường nên cố gắng liên lạc với bất
kỳ người liên hệ khẩn cấp nào được đề cử
trong hồ sơ của đứa trẻ do nhà trường thu
tập, nếu có thể, vào cùng ngày vắng mặt

không ở trường. Giao tiếp nhanh chóng thúc

không có giải thích.

đẩy việc trẻ đi học hàng ngày. Đi học mỗi ngày

Ghi lại dữ liệu về sự vắng mặt của học sinh

là phần quan trọng duy nhất của giáo dục của
một đứa trẻ. Trẻ em và thanh thiếu niên
thường xuyên đi học và hoàn thành Lớp 12

Giải pháp trực tuyến cho thông báo cùng
ngày học sinh vắng mặt

hoặc tương đương trình độ chuyên môn có kết

Trách nhiệm của phụ huynh/người chăm

quả sức khỏe tốt hơn, kết quả có công việc làm

sóc : Phụ huynh/người chăm sóc được yêu

tốt hơn và thu nhập cao hơn trong suốt cuộc

cầu phải bảo đảm con mình đi học mỗi ngày

đời của họ. Nhiều trường học đã triển khai một

và có nghĩa vụ liên lạc với nhà trường để

hệ thống thông báo cùng ngày. Sở Giáo dục và

thông báo cho nhà trường về việc con em

Đào tạo (Department) đang hỗ trợ các trường

họ vắng mặt. Phụ huynh/người chăm sóc

học đáp ứng yêu cầu mới này bằng cách sử

nên thông báo trước cho trường biết những

dụng các giải pháp trực tuyến sẵn có, có thể

lần vắng mặt sắp tới, hoặc vào ngày vắng

thực hiện và đảm bảo phụ huynh và người

mặt càng sớm càng tốt. Ngoài ra, để thực

chăm sóc biết trách nhiệm của mình là phải

hiện yêu cầu này, điều quan trọng là phụ

thông báo nhà trường về sự vắng mặt của trẻ

huynh/người

thông qua tài liệu quảng cáo bao gồm Thông

trường học các chi tiết liên lạc mới nhất của

tin chi tiết về phụ huynh / người chăm sóc. Để

họ.

chăm

sóc

cung

cấp

cho

biết thêm thông tin về việc đi học, bao gồm
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Trường Tiểu học University Park Các ngày Quan trọng sắp tới

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

14

15

16

17

18

23

24

25

Tuần 5
Thứ Hai 14-5

Ngân hàng
Trường học

Tuần 6

21

22

Thứ Hai 21-5

Tập họp trường
lúc 9 giờ sáng
tại Tòa nhà 3

Ngân hàng
Trường học

Tuần 7

28

29

30

31

Thứ Hai 28-5

Tuần lễ Sách

Tuần lễ Sách

Tuần lễ Sách

Tuần lễ Sách

Lớp 1/2 Đi du
ngoạn

UPPS Thâm sâu
đề tài dạy
Ngân hàng
Trường học

UPPS Mở cửa
tham quan buổi
tối từ 3:30 - 6:00
giờ

Xin hãy đến tham gia ...
Thứ Hai, ngày 4 tháng 6 năm 2018.
10:45 giờ sáng
Trường tiểu học University Park
'Bữa ăn trưa Hài hước nhất'
sắp xảy ra một lần nữa!

Chúng tôi yêu cầu học sinh, phụ huynh, người chăm sóc hoặc gia đình, mang theo một đĩa thức
ăn có thể dễ dàng chia sẻ và dán nhãn ghi các thành phần trong thực phẩm, nếu có thể. Xin
đồng thời vui lòng tặng một đồng tiền vàng cho Hội đồng Ung thư. Tất cả tiền thu thập được
trong ngày có lợi cho tổ chức từ thiện chiến đấu chống ung thư.
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