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Phụ huynh thân mến
Chào mừng trở lại với một học kỳ bận rộn, bao
gồm cả học sinh báo cáo, cả Báo cáo tiến trình sẽ
được gửi về nhà vào tuần tới và một bản Báo cáo
bằng văn bản của Học kỳ 1, sẽ được gửi về nhà
vào cuối kỳ hạn. Học sinh lớp 3 và lớp 5 của
chúng ta sẽ hoàn thành bài kiểm tra NAPLAN
vào tháng 5 và như thường lệ, các sinh hoạt và
những sự kiện mà học sinh ưa thích vẫn sinh hoạt
thông thường, bao gồm cả Lớp 3 - 6 Đêm Toán
Gia đình sẽ diễn ra vào Thứ Năm, 3 Tháng 5.
Trong kỳ nghỉ lễ, tôi nhận được tin buồn rằng
một cựu giáo viên từ UPPS, đã qua đời. Glen
Tucker, là giáo viên âm nhạc của chúng tôi trong
nhiều năm và đã truyền cảm hứng cho học sinh
của chúng tôi phát triển một niềm đam mê âm
nhạc. Ông được mọi người kính trọng và đánh
giá cao bởi cộng đồng và chúng tôi gửi những ý
tưởng của chúng tôi đến gia đình ông trong thời
gian buồn này.
Báo cáo tiến triển báo cho tôi biết về con tôi
như thế nào?
Báo cáo này là một hướng dẫn để cho biết về học
tập và hành vi con của bạn đã ổn định như thế
nào trong năm. Tiến bộ của con quý vị đã được
đánh giá dựa trên Phán Quyết của Giáo Sư, phần
đánh giá chính thức trên tất cả các lĩnh vực
chương trình học sẽ được hoàn thành trong hạn
kỳ 2. Vì vậy, tiến bộ của con bạn, cho đến nay, đã
được đánh giá dựa trên học tập họ đã chứng
minh trong lớp học và cách họ áp dụng nỗ lực
vào học tập. Một cuộc họp với giáo viên của con
quý vị được đề nghị nếu các khu vực học tập
được ghi lại là đang ở trong 'cần sự chú ý'. Một
cuộc họp có thể được sắp xếp bằng cách trả phiếu
trả lời kèm theo báo cáo, hoặc gọi cho trường để
thu xếp một buổi hẹn để nói chuyện với giáo
viên.

Bản tin trường mới và cải tiến có thể trông như
thế nào?
Trong hạn kỳ này, UPPS sẽ phát triển một định
dạng mới cho bản tin trường của chúng tôi và tôi sẽ
đánh giá cao phản hồi của bạn. Một cảm ơn lớn
đến Elissa Doxey, một phụ huynh và thành viên
hội đồng trường, cho thiết kế của cô và làm việc
trong việc tạo mẫu. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi
nào, vui lòng gặp tôi, Kathy hoặc Elissa để chúng
tôi có thể tiếp tục phát triển một bản tin đáp ứng
được nhu cầu của cộng đồng chúng tôi.
Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sau giờ học của
chúng tôi là ai?
Chăm sóc Của Họ bắt đầu tại UPPS trong tuần này
và từ tuần này trở đi chương trình cho học sinh
hàng tuần và thực đơn thực phẩm sẽ được gửi đến
cha mẹ qua ứng dụng Flexibuzz. Nếu bạn muốn
đăng ký con mình để được Chăm sóc Sau giờ học,
vui lòng gặp Kathy trong văn phòng để biết thêm
chi tiết.
Một suy nghĩ tăng trưởng là gì?
Tại UPPS, chúng tôi làm việc với học sinh của
chúng tôi để phân biệt giữa một quan niệm cố định
và tăng trưởng. Chúng tôi khuyến khích học sinh
của chúng tôi tin rằng khả năng và thông minh có
thể được phát triển thông qua nỗ lực, đấu tranh và
thất bại. Chúng tôi tin rằng F.A.I.L có nghĩa là "Nỗ
lực đầu tiên trong học tập". Tôi hy vọng bạn thích
bài báo có tính năng trên các trang sau.
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