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Phụ huynh thân mến
Tôi bắt đầu bản tin này với một số lễ kỷ niệm.
Tuần vừa qua tôi đã dành thời gian với các học
sinh lớp Prep và lớp 1/2 của chúng tôi khi họ tổ
chức kỷ niệm 100 ngày ở trường.
Học sinh tham gia một số hoạt động vui chơi, bao
gồm:
• Tự tạo ra 'vương miện' 100 ngày để đội và 100
ngày 'cây đũa phép'.
• Vẽ đồ thị màu và đo trọng lượng của 100 miếng
Fruit Loops
• Sử dụng 100 cái vật liệu để sáng tạo một món
hàng.
• 'I Spy' 100 mặt hàng.
Điểm nổi bật của mỗi buổi lễ là bữa ăn trưa chung
với bạn Lớp 3/4 và Lớp 5. Ảnh của những sự
kiện này hiện đang được hiển thị trên TV trong
Phòng dành cho cha mẹ của chúng tôi. Hãy tận
dụng cơ hội để xem.
Tôi tiếp tục chủ đề lễ kỷ niệm khi phân tích các
quan điểm của học sinh về kết quả khảo sát của
trường. Điều tra về thái độ của học sinh thu tập
dữ liệu để hỗ trợ an sinh cho học sinh, tham gia,
cải tiến trường học và lập kế hoạch trong trường
học và được thực hiện trong Học kỳ 2 với học
sinh từ Lớp 4, 5 và 6. Cuộc khảo sát thu tập thái
độ và kinh nghiệm của học sinh ở trường và phù
hợp với Khung của Bộ để cải thiện kết quả học
sinh (FISO).
Tại Hội đồng trường học, tuần này, chúng tôi đã
thảo luận về các kết quả và khen ngợi về tỷ lệ
phần trăm của các kết quả tích cực mà học sinh
của chúng tôi trả lời. Điểm số yếu tố khảo sát cho
từng lĩnh vực luôn cao hơn 90% và trong nhiều
trường hợp trên 95%.

Điểm nổi bật bao gồm:
Xuất sắc trong giảng dạy và học tập : tất cả các
yếu tố trên 90%.
Quan hệ giáo viên-học sinh : tất cả các yếu tố trên
90% với 'kỳ vọng cao về thành công' đạt mức cao
nhất là 98%.
Đặc điểm và cách xếp đặc học tập: tất cả các yếu tố
trên 90% với ‘thái độ tham dự’ đạt mức cao nhất là
98%.
Cam kết xã hội: hầu hết các yếu tố trên 90% với
95% học sinh cho thấy ý thức bao gồm mạnh mẽ tại
UPPS.
An toàn cho học sinh: hầu hết các yếu tố trên 90%
với 95% học sinh cho biết rằng 'sẽ có một giáo viên
hoặc người lớn lắng nghe họ khi họ có điều gì đó
để nói'.
Những kết quả này cho thấy mức độ hài lòng của
học sinh ở UPPS cao và là minh chứng cho chương
trình Phúc lợi Học sinh của chúng tôi, các quy trình
quản lý Học sinh và sự cống hiến của nhân viên
chúng tôi đối với Giảng Dạy và Học tập chất lượng
cao diễn ra hàng ngày.
Một bản sao đầy đủ các kết quả dữ liệu có sẵn trên
trang web của trường.
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Thứ Hai 30-7

Tập họp trường
lúc 9 giờ tại Tòa
nhà 3

Ngân hàng
Trường học

Lễ hội thể thao
UPPS

Giáo viên/ Phụ
huynh Phỏng
vấn từ 3:30
giờ—7:00 giờ
tối

P & F Lớp 3-6
Ngày bánh mì
thịt

Giáo viên/ Phụ
huynh Phỏng
vấn từ 1:20
giờ—6:00 giờ
tối
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Tuần 4
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Ngân hàng
Trường học

Thứ Hai 6-8

10
Lớp 3/4 đi du
ngoạn

Prep / Bạn đi
du ngoạn

Tuần 5
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Thứ Hai 13-8

Tập họp trường
lúc 9 giờ tại Tòa
nhà 3

Ngân hàng
Trường học

Hội đồng
trường học Ủy
ban phụ Họp
lúc 5:30 giờ
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P & F Họp lúc
9:00 giờ sáng
tại Thư viện
trường

Lớp 1/2 ngủ
đêm ở trường
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